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1. Nevelési program 
 

 

Iskolánk helye a hazai képzési rendszerben: 

 

Iskolánkban oktatott ágazatok, szakmák: 

4. ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA ágazathoz tartozó  

5 0714 04 03  Elektronikai technikus,  

5 0714 04 05 Ipari informatikai technikus  

 

10. GÉPÉSZET ágazathoz tartozó 

5 0715 10 06 Gépgyártás-technológiai technikus 

 

12. INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS  ágazathoz tartozó  

5 0612 12 03 Szoftverfejlesztő és –tesztelő  

5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető 

technikus ( angol-magyar két tanítási nyelvű képzés) 

 

19. SPECIALIZÁLT GÉP- ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS ágazathoz tartozó 

5 0714 19 12 Mechatronikai technikus  
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1.1.  A szakmai oktatás pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

A középfokú nevelés-oktatás és a szakmai oktatás szakaszában folyó nevelés-oktatás feladata az 

iskolai alapműveltség árnyalása és megszilárdítása, melynek során már megjelennek a 

pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez, a technikumban az ágazathoz 

tartozó szakképesítések megszerzéséhez szükséges kompetenciák. 

A szakképző iskolákban megvalósítandó iskolai nevelés-oktatás egységes pedagógiai folyamat, 

amelyben a Nemzeti Alaptanterv műveltségi területenként határozza meg az iskolai nevelés-oktatás 

pedagógiai tartalmát. Mindez a szakmai képzés egyesített folyamatban valósul meg. 

 

Az iskolánkban folyó nevelés-oktatás az alapműveltség megerősítése mellett a gazdaság, a 

munkaerőpiac igényeihez is igazodva felkészít a választott szakképesítés magas szintű elsajátítására, 

valamint a felsőoktatásban történő továbbtanulásra. A szakmai programja a NAT szakképző iskolai 

feladatokra vonatkozó fejlesztési feladatainak teljesítésével segíti a társadalmi különbségekből adódó 

hátrányok leküzdését. Az egyedi foglalkozást igénylő, egyedi szükségletekhez igazodó 

tanulásszervezési módszerekkel biztosítja a felzárkózást és az egyenlő esélyeket a képesítés 

megszerzéséhez. Alapvető céljunk minden tanulóra vonatkozóan a pályaérettség elérése, és az 

üzemi/munkahelyi érettség megalapozása. 

 

A pedagógiai munka az itt következő kiemelt értékekre alapul.  

 
Az erkölcsi nevelés 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének és felelősségének fejlesztése, a 

cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük 

kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, 

felelős életvitelre történő felkészülésük segítése.  

Az erkölcsi nevelést tantárgy-független tevékenységként valósítjuk meg, de tantárgyi támogatást is 

kap az osztályfőnöki órák keretében. Az erkölcsi neveléssel lehetőséget kívánunk nyújtani az emberi 

lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő 

megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók 

életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a 

munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a 

korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás.  

Ezek érdekében két alapvető értéket emelünk ki: 

 Az emberi együttélés igenlése 

 Normakövetés 

Az értékek eléréséhez az alábbi elemeket azonosítottuk és rendeltük egymáshoz: 

Érték Cél Feladat Eszközök Eljárások 
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Az emberi 

együttélés 

igenlése 

kisközösségi és 

társadalmi 

szinten is. 

Elfogadni, hogy 

az együttéléshez 

normarendszerre 

van szükség. 

A normák 

megismerése és 

általános 

érvényességük 

elfogadtatása. 

Tantárgyi 

lehetőségek 

kihasználása. 

Példamutatás. 

Tanulás és 

életvitel 

támogatás. 

Diák-

önkormányzati 

munka 

támogatása. 

Önszerveződések 

segítése. 

Normakövetés 

Törvény- és 

jogszabály 

tisztelet 

kialakítása és 

fejlesztése. Az 

egyéni 

lelkiismeret 

szerepének 

segítése. 

A társadalmi és 

közéleti 

szerepek 

megalapozása. 

A felelős egyéni 

döntésekre 

történő 

felkészítés. 

Az iskolai életét 

meghatározó 

dokumentumok 

hiteles, 

tartalomhű 

alkalmazása. 

Önszerveződés 

segítése, iskolai 

demokrácia 

gyakorlása, ezt 

segítő értelmező 

magatartás és 

oktató 

tevékenység. 

 

1.1.1. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg az emberi közösség létének szükségességét és értékeit.  Gyakorolják azokat 

az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a 

haza és népei megismerését, megbecsülését. 

 Célunk, hogy alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, 

hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Feladatunknak 

tekintjük, hogy az európai kultúrát, mint a társadalmi lét tudatosságát megalapozó értéket ismerjék fel 

és fogadják el.  

Biztosítani kívánjuk számukra, hogy az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, 

nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról fejlődésüket és döntéseiket 

segítő ismereteket nyerjenek. 

Ezek érdekében két alapvető értéket emelünk ki: 

 Nemzettudat 

 Közösséghez tartozás öröme 

Az értékek eléréséhez az alábbi elemeket azonosítottuk és rendeltük egymáshoz: 

Érték Cél Feladat Eszközök Eljárások 
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N
em

ze
t-

tu
d
at

 

Nemzetfogalom 

kialakítása és a 

nemzettudattal 

való azonosulás. 

Az 

anyanyelvhez, a 

történelemhez és 

hagyományokhoz 

való viszony 

kialakítása, 

fejlesztése.  

Tantárgyi 

oktatás. Nemzeti 

ünnepek méltó 

megünneplése. 

A kulturális és 

tárgyi 

környezethez 

való kötődés 

fejlesztése. 

Tudatos nevelő 

és oktató 

munka. 

Példamutatás. 

Közösségi 

eseményeken 

való tevékeny 

részvétel. 

K
ö
zö

ss
ég

h
ez

 t
ar

to
zá

s 
ö
rö

m
e 

Az iskolai és 

helyi 

közösségek 

életén keresztül 

a nagyobb 

közösséghez 

tartozás 

élményszerűvé 

tétele.  

Kulturális, sport 

és szociális 

tevékenységek 

szervezése, 

támogatása. Az 

egyesülés 

törvényi 

védelmének és 

joggyakorlatának 

bemutatása. 

Kezdeményező 

képesség 

fejlesztése. 

Közösségi 

feladatok 

megoldása. 

Önszerveződés 

tevékeny 

támogatása. 

Iskolai 

rendezvények. 

Közös részvétel 

helyi társadalmi, 

sport és 

kulturális 

rendezvényeken. 

Belső 

pályázatok 

kiírása, 

versenyek 

szervezése. 
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1.1.2. Állampolgárságra és demokráciára nevelés 

Iskolánk tudatosan törekszik az érték fogalmának megismerésére és elfogadására. Az értékelvű 

cselekvést tekintjük a jogrendszerhez kapcsolódó magatartás alapjának. Megteremtjük annak 

lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket és ezeket 

az iskolai demokrácia keretei között gyakorolhassák. Segítjük az önálló kritikai gondolkodás, az 

elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a 

kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- 

és tanulásszervezési eljárások.  

Az állampolgárságra nevelés feladati iskolánkban szorosan kapcsolódnak a vállalkozóvá válás 

fejlesztésével. Az ilyen nagy felelősséget igénylő életpálya ugyanis feltételezi a fokozott állampolgári 

bizalmat, biztonságérzetet és önállóságot.  

A vállalkozóvá válás támogatása iskolánkban külön feladat, amit a nevelési feladatoknak és 

kulcskompetenciák fejlesztésének ki kell egészítenie. E tevékenységek összehangolására az éves 

munkatervekben külön intézkedéseket tervezünk minden tanévre. 

Ezek érdekében két alapvető értéket emelünk ki: 

 Az értéktudatosság vállalása 

 Az állampolgári felelősség és önállóság 

Az értékek eléréséhez az alábbi elemeket azonosítottuk és rendeltük egymáshoz: 

Érték Cél Feladat Eszközök Eljárások 

É
rt

ék
tu

d
at

o
ss

ág
 v

ál
la

lá
sa

 

Az érték, mint 

olyan 

résztökéletesség 

elfogadása, 

amihez 

cselekvéseink 

igazodhatnak. 

Az érték 

fogalmának 

megismerésére 

és elfogadása. 

Az értékekkel 

való azonosulás 

személyi 

feltételeinek 

fejlesztése. 

Oktatási és 

nevelési 

tevékenység. Az 

erkölcsi és 

kulturális 

értékek 

felismerésére 

való felkészítés 

az egyes 

tantárgyak 

speciális 

adottságaihoz 

igazodva.  

Felelős tanári 

magatartás, 

kiállás helyi és 

társadalmi 

értékek mellett. 

Értelmező 

beszélgetések 

tanórán és azon 

kívül. 

Vitakultúra 

fejlesztése. 
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Á
ll

am
p
o
lg

ár
i 

ö
n
ál

ló
sá

g
, 

fe
le

lő
ss

ég
 

A polgár, mint 

független 

cselekvésre és 

döntésre képes 

személyiség 

megjelenítése. A 

személyi 

fejlődés 

célirányos 

támogatása. 

A felelősség, az 

önálló 

cselekvés, a 

megbízhatóság, 

a kölcsönös 

elfogadásának 

hatékony 

támogatása. 

Vállalkozóvá 

válás 

támogatása. 

Példamutatás és 

példák 

bemutatása. 

Tantárgyi 

lehetőségek 

megtervezése és 

kihasználása. A 

társadalmi 

szerepvállalás 

népszerűsítése. 

Tanítás- és 

tanulásszervezési 

eljárások. 

Döntési 

lehetőségek 

biztosítása. Jó 

döntések 

elismerése és 

védelme. 

Iratminták, 

iratszerkesztés. 

 

 

 

1.1.3. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Az önismeretet az egyéni boldogulás és a társas kapcsolati kultúra alapjának tekintjük. Az önismeret 

fejlesztése nélkül az iskola a tanulót nem ismerné el személyiségnek. A személyiség elemeiből az 

értelmet, az érzelmet és a szabad akaratot tekintjük elsődlegesnek. Ezért elő kell segíteni a tanuló 

kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak 

kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy 

képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének, 

az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési 

folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is 

gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, 

a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani, és akaratukat valóban 

szabadon és felelősséggel tudják gyakorolni. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni 

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

kialakításához. 

Ezek érdekében két alapvető értéket emelünk ki: 

Az értékek eléréséhez az alábbi elemeket azonosítottuk és rendeltük egymáshoz: 

 Személyiség 

 Személyi érettség 

Érték Cél Feladat Eszközök Eljárások 

S
ze

m
él

y
is

ég
 

Az értelmi, 

érzelmi és akarati 

tényezők 

fejlesztése, 

egyensúlyának 

biztosítása. 

Az értelem 

aktivizálása a 

tanulási folyamat 

eredményessége 

érdekében. A 

tanulás érzelmi úton 

történő segítése. 

A megismerés 

folyamatának és 

személyiség-

fejlesztés 

lehetőségeinek 

tervezett 

összekapcsolása. 

Alternatív, 

cselekvő és 

foglalkoztató 

oktatási formák. 

Projektekben 

gazdag oktatási 

formák  kiemelt 

alkalmazása. 



 

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum 

Szakmai Program 

 

8  

S
ze

m
él

y
i 

ér
et

ts
ég

 

Az önállóságon, 

szolidaritáson 

alapuló, döntés- 

és cselekvő 

készséggel, 

felelősségteljes 

személyiséggel 

rendelkező 

tanulók 

kibocsátása.  

A tanulási 

folyamatban a 

megismerés és 

felfedezés 

központba állítása. 

A megismerés 

örömforrásként való 

alkalmazása. 

Önismereti 

eljárások és 

technikák 

alkalmazása. 

Következetesen 

kialakított és 

alkalmazott 

követelmény- 

rendszer. 

Áttekinthető és 

következetesen 

alkalmazott 

értékelési 

rendszer. 

Partneri viszony 

kialakítása  az 

oktatási 

folyamatban és 

munkában. Az 

önértékelést 

segítő feladatok 

és helyzetek 

biztosítása. 

Viták szervezése 

és moderálása. 

 

 

1.1.4. A családi életre nevelés 

Az iskolánk oktató-nevelő munkája nélkül a család társadalmi szerepe nem lehet hatékony, mert egyik 

szereplő eszköztára sem teljes. A család és az iskola egymás munkáját kiegészítve felelhet meg 

társadalmi feladatának és a tanuló, mint személyiség fejlesztésének. Csak közösen érhetik el a tanulói 

személyiség érettségének, cselekvő képességének és komplex felkészültségének kiteljesedését. A 

család ezért kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, 

önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában.  

A köznevelési intézményeknek kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi 

közösségek megbecsülése. A feladat vállalásának és teljesítésének jelen kell lenni a tantárgyi 

tevékenységben is. Ezen túl azonban más szervezett formákban is segítséget kell nyújtani a 

gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításához. Iskolánk tanórákon túl is 

közvetít ismereteket a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. A szexuális kultúra 

fejlesztésében iskolánk külső szakmai szervezeteket segítségét is igénybe veszi.   

A családi életre nevelésben két alapvető értéket azonosítottunk: 

 Természetes életközösség  

 Szeretet, szerelem, párkapcsolat 
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Az értékek eléréséhez az alábbi elemeket azonosítottuk és rendeltük egymáshoz: 

Érték Cél Feladat Eszközök Eljárások 

T
er

m
és

ze
te

s 
él

et
k
ö
zö

ss
ég

 

A tanulók 

azonosuljanak 

azzal a tudattal, 

hogy az evolúciós 

és társadalmi 

fejlődés által 

létrehozott 

közösségek az 

emberi faj és az 

emberi egyedek 

érdekében 

működnek. 

A tanulók 

folyamatosan és 

pozitívan 

élhessék meg, 

hogy az 

oktatási és 

tanulási 

folyamat életre 

való felkészítést 

szolgálja.  

A tantárgyi 

lehetőségek 

integrációja. 

Tervezett 

együttműködés. 

Külső szakmai 

szervezetek 

bevonása 

A lehetőségek 

folyamatba 

szervezése. Az 

osztályfőnöki 

munka 

támogatása. A 

feladat 

multiplikálása a 

teljes 

nevelőtestületben. 

S
ze

re
te

t,
 s

ze
re

le
m

, 
p
ár

k
ap

cs
o
la

t 

A szerelem 

érzelmeken és 

szexualitáson túli 

kiterjedésének 

tudatosítása. A 

szerelemnek, mint 

személyiség 

legmagasabb fokú 

szerep 

gyakorlásának 

elfogadtatása. 

A kapcsolati 

igényesség és 

felelősség 

tudatosítása. A 

pozitív példák 

közvetítése. 

A művészeti és 

médiaoktatás 

szerepének 

fokozása 

(szakkör 

formájában).   

Szellemi 

partnerség és 

szolidaritás 

megnyilvánulása. 

A tantárgyi 

lehetőségek 

kihasználásának 

fokozása. 

Az elérhető 

lehetőségek 

folyamatba 

szervezése. Az 

osztályfőnöki 

munka 

támogatása. A 

feladat 

multiplikálása a 

teljes 

nevelőtestületben 

 

1.1.5. A testi és lelki egészségre nevelés 

Az iskolánk munkáját meghatározza, hogy a nevelési és oktatási tevékenységben a tanuló alany, a 

tanulói személyiség fejlesztése cél. A szabad személyiség kibontakozását nagymértékben segíti 

egészséges szervezet. Az iskola természetesen mindent megtesz azon tanulók személyiségének 

fejlesztéséért is, akik egészségi gondokkal vagy testi fogyatékkal élnek. Sőt számukra többlet 

eszközöket használ fel. Alaptévő feladat ugyanakkor az egészséges életmódra nevelés, mert az 

hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez.  

A pedagógusok ösztönözik a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, 

a stressz-kezelés módszereinek alkalmazására. Segítséget nyújtanak lelki egyensúlyuk megóvására, 

társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal 

együttműködve, a család nevelési elveit tisztelve és szükség szerint támogatva felkészítse a tanulókat 

az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi 
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higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A 

pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzésében. 

Ezek érdekében két alapvető értéket azonosítottunk: 

 Az élet  

 Egészség 

Az értékek eléréséhez az alábbi elemeket azonosítottuk és rendeltük egymáshoz: 

Érték Cél Feladat Eszközök Eljárások 

A
z 

él
et

 

A tanulóink 

ismerjék fel az 

életet, mint a létből 

való teremtő 

részesedés. 

Becsüljék meg 

annak 

egyszeriségét és az 

élet által kínált 

lehetőségeket. 

Minden tantárgy 

tantervében 

tervezni kell az 

élet támogatására 

irányuló 

tevékenységet. 

Szemlélet-

formálás 

Tantárgyi oktatás. 

Külső szolgáltatók 

igénybevétele. 

Szaktanárok 

pedagógiai 

továbbképzése más 

humánterületeken. 

Oktató-nevelő 

munka. Előadások. 

Tanulói közösségek 

előadásai órákon és 

rendezvényeken. 

Élménybeszámolók. 

E
g
és

zs
ég

 

A komplex 

egészségfogalom 

feltárása, 

elfogadtatása és 

tudatos megélésre 

való felkészítés. 

Felvilágosítás, 

tájékoztatás a 

tantárgyi 

lehetőségeket is 

kihasználva.  

Szemléletformálás. 

Szűrések 

támogatása. 

Példamutatás. 

Mindennapos 

testnevelés. 

Életmód tanácsadás 

tantárgyi keretek 

között és azon túl. 

Iskolai étkezés és 

büfé kínálatának 

alakítása. 

Kampányok 

Tantárgyi oktatás. 

Külső szervezetek 

igénybevétele. 

Önkéntes munka 

célirányos 

szervezése. Tanulói 

projektek. A sport 

támogatása. 

 

1.1.6. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 

Iskolánk a személyiséget helyezi a nevelő és oktató munka középpontjába. El szeretnénk érni, hogy a 

tanulók számára az önrendelkezés értéket jelentsen. Döntéseik meghozatalát, és egyén kívánságaik, 

vágyaik és szükségleteik mások felé történő kommunikálását tudatosság és belső ellenőrzöttség 

jellemezze. 

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

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

érintettek sajátos igényeit, élethelyzetét.  

A segítő magatartás elsődlegesen szemléletet igényel, de gyakorlásához számos képességet igényel. 

(együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás) Ezek 

kifejlesztése és gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 
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Ezek érdekében két alapvető értéket azonosítottunk: 

 Önrendelkezés 

 Aktív szolidaritás 

Érték Cél Feladat Eszközök Eljárások 

Ö
n
re

n
d
el

k
ez

és
 

Másoktól nem 

függő, magától v. 

magában létező 

személyiség-

fejlettségi állapot 

elérése. Az elveken 

alapuló 

gondolkozás és 

cselekvés 

biztonságának 

kialakítása. 

Komplex 

személyiség-

fejlesztés 

folyamatként, 

tantárgyi és 

tanítási óráktól 

független 

cselekvések 

tervezett 

integrálásával. 

Tanórai munka. 

Iskolapszichológusi 

tevékenység. Külső 

előadók. 

Vitafórumok.  

Nevelő oktató 

munka tanítási 

környezetben. 

Hátrány-

kompenzáció. 

Diák-

önkormányzati 

munkába történő 

bevonás. 

Szabadidő 

szervezés.  

A
k
tí

v
 s

zo
li

d
ar

it
ás

 

A segítő 

magatartás, mint 

igény kialakítása. 

A saját helyzet 

reális értékelési 

képességének 

kifejlesztése, a 

saját érdek és 

mások reális 

elvárásainak 

mérlegeléséhez. 

Az egyéni 

tapasztalat 

érzelmi és tudati 

feldolgozásához 

technikák 

azonosítása és 

megtanítása, 

gyakorlatokhoz 

kapcsolása. 

A közösségi 

szolgálat teljesítése 

során gyakorlati 

tapasztalatok 

szerzése. 

Pályázatfigyelés 

fiktív és valós 

projektek 

kidolgozása. 

Segítő szervezetek 

munkájának 

megismerése, 

bekapcsolódás 

iskolai 

szervezésben és 

egyénileg. 

 

 

1.1.7. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Iskolánk célja és feladata, hogy a tanulókban kialakítsuk az egyéni felelősségtudatot a környezet iránt. 

Felkészítjük a tanulókat a környezettel való együttélésre, ökológiai szemléletet alakítunk ki. El 

kívánjuk érni, hogy a tanulók a környezetet az együttélés szereplőjeként, azaz partnerként kezeljék. 

Környezetvédelmet ezért „együttéléstan” tanként kezeljük, hogy az ennek nyomán folytatott 

tevékenységeket a tanulók majd szakemberként és szülőként is többnek tekintsék az egyszerű 

védelemnél.  

Megtanítjuk, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási 

képességükre tekintettel kell használni. Célunk, hogy a természet és a környezet ismeretén és 

szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás 

váljék meghatározóvá a tanulók számára.  Iskolánk felkészítik a tanulókat a környezettel kapcsolatos 

állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására is 
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Alapvető feladatunk, hogy a tanulók a környezet védelmét és fejlesztését ne távoli és kizárólag 

nagyközösségi feladatként kezeljék, hanem ismerjék fel és vállalják egyéni feladatukat és küldetésük 

részeként éljék meg azt. 

Ezek érdekében két alapvető értéket azonosítottunk: 

 ökológiai szemlélet (együttélés) 

 környezetszeretet 

Az értékek eléréséhez az alábbi elemeket azonosítottuk és rendeltük egymáshoz: 

Érték Cél Feladat Eszközök Eljárások 

Ö
k
o
ló

g
ia

i 

sz
em

lé
le

t 

Partneri viszony 

kialakítása a 

környezettel. 

A tantárgyi 

lehetőségek 

megtervezése és 

kihasználása 

összehangolása. 

Tananyagok, 

ismeretterjesztő 

anyagok és 

technikák, viták,  

adatgyűjtés és 

értékelés. 

Oktató-nevelő 

munka. 

Projektek. 

Iskolán kívüli 

feladatvállalások 

ösztönzése és 

segítése. 

K
ö
rn

y
ez

et
-s

ze
re

te
t A környezetet a 

teremtés 

lehetőségeként 

tekintő szemlélet 

kialakítása 

szemben a 

környezethasználó 

szemlélettel. 

Ismeret-

terjesztés. 

Konkrét 

tevékenységek 

tervezése. 

Együttműködés 

külső 

szervezetekkel. 

Környezet 

fejlesztő, 

karbantartó vagy 

helyreállító 

munka iskolai és 

külső 

környezetben. 

Kirándulások. 

Egyéni 

környezet 

bemutatása. 

Tervezési 

feladatok fiktív 

és valós 

területre. 

 

1.1.8. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Iskolánk olyan gazdasági és pénzügyi nevelést folytat, ami felkészíti a tanulókat az egyéni, a családi 

pénzügyi feladatok megoldására. Tanulóink megismerik a gazdasági-pénzügyi intézmények 

társadalmi rendeltetését és tájékozódhatnak az ezekben zajló folyamatokról. Az állampolgári nevelés 

céljaival összhangban megismerik az adózás és társadalombiztosítás rendeltetését és intézményeit.  

Célunk, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való 

ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen 

és távlati következményeit, kockázatait. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az 

erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek 

érdekében iskolánk biztosítják a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a 

banki tranzakciókkal kapcsolatos ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

Ezek érdekében két alapvető értéket azonosítottunk:  
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 Gazdálkodási fegyelem 

 Tudatos fogyasztás 

Az értékek eléréséhez az alábbi elemeket azonosítottuk és rendeltük egymáshoz: 

Érték Cél Feladat Eszközök Eljárások 

G
az

d
ál

k
o
d

ás
i 

fe
g
y
el

em
 

A munka és érték 

viszonyának 

tudatosítása. 

Megismerni a 

jövedelem tervezése 

és a jövedelem 

felhasználásának 

összefüggéseit. 

Az állampolgári 

fegyelem és 

önállóság 

kiterjesztése az 

egyéni és 

közösségi 

gazdálkodás 

szemléletére és 

gyakorlatára. 

Tanórai 

tevékenység. 

Külső előadók 

igénybevétele. 

A szülői 

szervezetek 

bevonása. 

Szülői 

előadások. 

Pályázatokon 

való részvétel. 

Tervezési 

feladatok. 

Projektek. 

Vetélkedők. 

Közösségi 

események. 

T
u
d
at

o
s 

fo
g
y
as

zt
ás

 

A fogyasztás és 

szükségletek 

kielégítése 

viszonyának 

feltárása. Az egyéni 

fogyasztás és a 

társadalmi, 

környezeti 

viszonyok 

összefüggésének 

feltárása, 

megismerése, 

elfogadása. 

Megtanítani a 

fogyasztói 

magatartás 

alapvető 

szabályait és az 

igények 

kielégítése 

késleltetésének 

eszközeit. A 

reklámvédettség 

kialakítása. 

Tanórai 

tevékenységek. 

Tanítási órákon 

kívüli 

rendezvények a 

tanulók 

bevonásával a 

tervezésbe, a 

költségek 

kezelésébe a 

javaslat és 

tájékoztatás 

szintjén. 

Tervezési 

feladatok. 

Projektek. 

Vetélkedők. 

Közösségi 

események. 

Fogyasztó 

védelmi 

szervezetekkel 

való 

együttműködés. 

Esettanulmányok.  

 

1.1.9. Médiatudatosságra nevelés 

Iskolánk célja, hogy a tanulók élvezői és ne áldozatai legyenek a média özönszerű megjelenésének. 

Ehhez meg kell ismertetnünk őket a média rendeltetésével, társadalmi szerepével. Tudatosítani 

kívánjuk, hogy a média szereplői között felelősség megosztás van. Elkerülhetetlen a fogyasztói 

felelősség vállalása, mert a demokratikus társadalom sajátossága, hogy nem alkalmaz információs és 

szolgáltatási korlátokat. Iskolánk műveltségfejlesztő tevékenységének része a tanulók média 

felhasználói felkészítése a tartalmak kritikájára és értékeik felismerésére a médiumoktól is befolyásolt 

mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására.  

A tanulók megismerkednek a média területeivel és társadalmi hatásmechanizmusaival. Célunk a 

valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésére való felkészítés. 

Figyelmet fordítunk a szerzői jogok fogalmának megismerésére és tiszteletének kialakítására is. 
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Ezek érdekében két alapvető értéket azonosítottunk: 

 Igényesség 

 Fogyasztói felelősségtudat 

Az értékek eléréséhez az alábbi elemeket azonosítottuk és rendeltük egymáshoz: 

Érték Cél Feladat Eszközök Eljárások 

Ig
én

y
es

sé
g

 

Az alapvető 

esztétikai kategóriák 

megismertetése 

tantárgy-független 

szemlélettel és 

általános 

kiterjesztéssel a 

műveltségi javakra. 

A műveltségi 

javak értékként 

történő 

szemléletének 

kialakítása. A 

művészeti 

alkotások és 

más kulturális 

javak 

élményként 

történő 

megélésének 

megtanítása.  

Iskolai 

értékelési 

rendszer és 

annak 

kiterjesztése a 

tanulmányi és 

magatartás-

szorgalom 

területeken 

túlra. A 

jutalmazási 

rendszer 

hasonló 

kiterjesztése. 

A kiterjesztett 

értékelési 

rendszerek tudatos 

alkalmazása. A 

tanulók kulturális 

tevékenységének 

iskolai és külső 

terjesztése, 

népszerűsítése. 

Belső pályázatok. 

Részvétel külső 

pályázatokon. 

F
o
g

y
as

zt
ó
i 

fe
le

lő
ss

ég
tu

d
at

 Igény és bátorság 

kialakítása az értékek 

melletti döntésre, az 

értéktelen 

elutasítására. 

Technikák 

kialakítása a 

megkülönböztetéshez 

és a 

döntésvállaláshoz  

Értékfeltárási 

gyakorlatok. A 

tantárgyi 

műelemzési 

feladatok 

kiterjesztése. 

Vita 

lehetőségek 

biztosítása.  

Tantárgyi 

oktatás és 

tantárgy-

harmonizáció. 

Könyvtár és 

médiatár 

gyűjtőkörének 

alakítása, 

nyitása 

alternatív 

területek felé. 

Közös művészeti 

élmények. Mozi-, 

színház- és kiállítás 

látogatások 

szervezése. Közös 

élményfeldolgozás. 

Vita. 

Élménybeszámolók. 

Külső előadók, 

előadóművészek 

szerepeltetése. 

 

1.1.10. A tanulás tanítása 

Az ember meghatározó vonása, hogy kérdései túlterjednek a világról szerzett valamennyi 

tapasztalatán és tanulással szerzett tudásán. 

A tanulás tanítását ezért alapvető feladatuknak tekintjük. Ez a tevékenység és cél megelőzi a tantárgyi 

és azon túli ismeretátadást. Alapvető feladatunk a gondolkodás szerepének feltárása és gondolkodási 

technikák tanítása a tantárgyi tanulás eredményessége érdekében és azon túl.   
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Olyan tudást alakítunk ki, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok 

sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás 

eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek személyre szóló vizsgálata és 

lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének fejlesztő célú értékelése. 

A tanulás tanításának különösen fontos szerepe van a lemorzsolódás elleni pedagógiai munkában. 

A tanulás tanításának elősegítése érdekében a 9. évfolyamon a szabad órakeret terhére  az 

iskolapszichológus heti 1 órában tanulásmódszertani foglalkozást tart. Ezt érdemjegyekkel nem 

értékeljük. A továbbhaladás feltétele az órákon való részvétel.  

Ezen kívül az egyes tananyagegységek elsajátítási módszereinek ismertetése a szakórákon is 

rendszeres feladat.  

Az eredményesebb tanulás érdekében három alapvető értéket azonosítottunk: 

 Önálló gondolkodás 

 Probléma-megoldó képesség 

 Kooperatív tanulás 

Az értékek eléréséhez az alábbi elemeket azonosítottuk és rendeltük egymáshoz: 

Érték Cél Feladat Eszközök Eljárások 

Ö
n

ál
ló

 g
o

n
d

o
lk

o
d

ás
 A gondolkodást a 

tanulók 
örömforrásként 
éljék meg. 
Megismerés 
vezérlet szemlélet 
kialakítása. 

Egyéni módszerek 
kialakítása. Fejlesztő 
célú egyéni 
értékelés. Szakkörök 
szervezése. 

Differenciált 
feladatok. Tárgyi 
és gondolat-
kísérletek. Az 
egyéni 
megfigyelés 
szerepének 
fokozása. 

Felzárkóztatás, 
tehetség-gondozás. 
Szakköri munka. 
Projektek. 

P
ro

b
lé

m
a-

m
eg

o
ld

ó
 

ké
p

es
sé

g 

A megoldási vágy 
igényének 
felkeltése, 
kialakítása. 
Algoritmusalkotó 
képesség 
kialakítása. 

Problémamegoldó 
tanítás. Az 
algoritmikus és a 
heurisztikus 
módszerek 
dinamikus 
alkalmazása. 

A megértés, a 
megoldástervezés, 
a megoldás és az 
ellenőrzés lánc 
készséggé tétele, 
tantárgyaktól 
független 
alkalmazásának 
megtanítása. 

Az irányított 
találgatás és más 
szabad módszerek 
használata a 
tervezett tanulás 
mellett.  
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K
o
o
p
er

at
ív

 t
an

u
lá

s 

A kooperatív 

munkavégzést 

kooperatív 

tanulással való 

megalapozása. 

A tanulási 

problémák 

felismerésének 

segítése. 

 

Együttműködés a 

tanórai munkában 

és órán kívüli 

felkészülésben. 

Rendszeres tanári 

segítség az 

együttműködéshez. 

Konzervatív és 

elektronikus 

eszközök. 

Távsegítség, 

tanulói 

közösségi 

segítőhálózat. 

Szervezési elemek 

bevonása a 

tanulásirányításba. 

A közösségi 

média 

hatékonyságának 

fokozása 

 

 

 

 

 

1.1.11. Pályaorientáció  

Az iskolarendszer fejlesztése és azt biztosító jogszabályváltozások lehetővé teszik az iskolák és az 

iskolatípusok közötti átjárást. Ez különösen fontos, mert kutatási eredmények igazolják, hogy az 

általános iskolát befejező tanulók jelentős része nem rendelkezik pályaválasztási érettséggel. 

A pályaorientációs rendszer fejlesztésének szükségességét, és szakképzésben megvalósuló 

pályaorientációt az indokolja, hogy hiányosak, illetve az egyes szakpolitikai rendszerekben 

elszigeteltek a pályaorientációs szolgáltatások. Ez nagymértékben hozzájárul a nem tudatos 

pályaválasztáshoz, növeli a képzés során a lemorzsolódást, valamint a sikertelen pályaválasztások 

számát. Magas azoknak az aránya, akik nem abban a szakmában helyezkednek el, amelynek 

gyakorlására éveken keresztül készültek, emiatt a képzésbe befektetett erőforrások nem vagy nem 

kielégítően hasznosulnak. 

Az iskolánk - a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest - átfogó képet igyekszik 

nyújtani a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket biztosít, amelyek 

révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő 

területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, 

valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. 

Ezek a tevékenységek fokozottan irányulnak azokra a tanulókra, akik bizonytalan pályaválasztási 

döntés alapján kerültek a képzésbe. A kényszerűen teljesítők személyre szóló motivációjának 

fokozása olyan feladat, amihez szakképzési törvény 112. § alapján teremtettük meg szakmai alapot. 

A jelzett helyen előírt személyre szóló tanácsadás csak a munka kezdete. A motiváció fokozás erre 

alapozva az oktatói közösség egészének feladata, amit a feltáró pályaorientációs szakember csak 

megalapoz és koordinál. Az erre irányuló pedagógiai munka részben az általános 

személyiségfejlesztési feladatok során, részben a közvetlen pályaszocializációs részfolyamatokban 

folyik. 
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A pályaorientációhoz a Székesfehérvári Szakképzési Centrum pályaorientációs eszközrendszert 

működtet és rendelkezik pályaorientációra felkészült tanárokkal. Köztük pályaorientációs tanárként 

szakvizsgázott tanárokkal is.  2020. szeptembertől munkakipróbáló laboratóriumi központot nyit meg 

és saját fejlesztésű, Euroguidance díjas pályaorientációs szoftver készletet használ. A pályaorientációs 

tanároknak és az iskolai könyvtáraknak pályaorientációs könyvsorozatot kiadásáról gondoskodik. 

Ezek érdekében három alapvető értéket azonosítottunk: 

 A pályaválasztási érettség annak a képességnek a birtoklása és gyakorlása, ami a fiatalt 

alkalmassá teszi megalapozott pályaválasztási döntésre. 

 Pályaérettségnek azt a személyiségfejődési szintet nevezzük, amelyen az egyén alkalmas a pálya 

követelményeit, érzelmi hatásait és lehetőségeit integrált egységben kezelni.  

 Üzemi/munkahelyi érettség, ami azt jelenti, hogy a végzett tanuló pályaérettségi szintje lehetővé 

teszi, hogy rövid gyakornoki idő után a hatékony munkavégzés mellett a munkahelyi környezet 

egészében meg tudjon felelni a követelményeknek. 

Az értékek eléréséhez az alábbi elemeket azonosítottuk és rendeltük egymáshoz: 

Érték Cél Feladat Eszközök Eljárások 

P
ál

y
av

ál
as

zt
ás

i 
ér

et
ts

ég
 

Az eredeti 

választás 

megerősítése, 

vagy 

pályakorrekció. 

Önismeret 

fejlesztés, 

pályaismeret 

bővítés. Tanárok 

pályaorientációs 

képzése. 

Pályaorientáció 

szakos, 

szakvizsgázott 

tanárok 

alkalmazása. 

Információ, 

tréning, 

tanácsadás, 

gyakorlat, 

munkahely 

látogatás, duális 

képzés. 

Pályaorientációs 

szoftverek. Saját 

tanácsadói hálózat, 

mentori hátérrel. 

Pályaorientációs 

programok, 

használata. 

Önismeret 

hagyományos 

eljárással és 

szoftveres 

támogatással. 

Számítógéppel 

támogatott 

egyéni 

tanácsadás. 

P
ál

y
aé

re
tt

sé
g

 

Munkavállalási 

biztonság és 

vállalkozói 

kompetenciák 

fejlesztése. 

Vállalkozó 

alkalmasság 

elérése.  

Szociális 

kompetenciák 

fejlesztése. 

 

A fentiek és 

munkavállalási 

tanácsadás. A 

vállalkozóvá válás 

segítése tanórán 

kívüli 

eszközökkel. 

Munkajogi 

ismeretek. 

Álláskeresési 

technikák 

oktatása. 

Vállalkozói 

ismeretek 

oktatása. Sikeres 

kezdő 

vállalkozók 

előadásai az 

iskolában. 
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Az ember-pálya 

megfelelés, mint 

az egyéni 

pályasiker és az 

eredményes 

foglalkoztatás 

alapja. 

 

A pályaorientáció 

és pályatanácsadás 

fogalmainak 

kliensorientált 

kezelése és 

gyakorlati 

alkalmazása 

Szakszerű, 

pályaorientáció. 

Pályaszocializáció. 

Karriertanácsadás. 

Álláskeresési 

tanácsadás. A 

személyes és 

gazdasági 

realitások 

összevetése. 

Szt. 112.§ (3) 

szerinti 

eljárások. 

Számítógéppel 

támogatott 

eljárások. 

Forráskritika 

megtanítása, 

csapdavédelem. 

GINOP 6.2.2. 

eredmények 

továbbvitele. 

Ü
ze

m
i/
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A pályaérettség 

olyan szintjének 

elérése, ami 

megalapozza a 

munkahelyi 

érettség 

megszerzését. 

Pályaszocializáció. A személyes-, a 

társas- és a 

módszer-

kompetenciák 

fejlesztése. 

Projektmunkák 

és más 

kooperatív 

feladatok 

megvalósítása. 

Duális képzés 

lehetőségeinek 

kihasználása. 

 

 

 
1.2.  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

Az előző fejezetben feladatok végrehajtása során külön pedagógiai irányító- és támogatómunka nélkül 

a tanulói személyiségben spontán adódnak össze az eredmények. Alapvető feladatunk a tanulók 

személyiségének mind teljesebb kibontakoztatása. Ezért a személyiségfejlesztés két fő területét 

bevezetőrészt követően két fő területre bontjuk: 

 Általános személyiségfejlesztő tevékenységek 

 Pályaszocializációs tevékenységek 

Iskolánkban a pályaszocializáció folyamatában a tanulók elsajátítják a társadalmi és szakmai 

viselkedés szabályait, azokat az értékeket, képességeket és ismereteket, amelyek lehetővé teszik, hogy 

a társadalom tagjaként működjenek Szűkebb értelemben azt a folyamatot valósítjuk meg, amelyben 

egy speciális normarendszer, értékek, beállítódások elsajátításával egy adott csoport 

normarendszeréhez tud igazodni, így a csoport tagjává tud válni, alapvető személyiségjegyeinek 

megőrzésével. 

A személyiségfejlesztést is magában foglaló nevelőmunkánkban kiemelt fontosságúként kezeljük  

 a tanulói személyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységterületeket:  

 a szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztését,  

 a társadalmilag érzékeny, nyitott, befogadó és empatikus személyiség kialakítását,  

 a társas aktivitást, a fiatalok különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztését.  
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Mindezt a szakképzés társadalmi céljainak megfelelő szemlélet és tartalom alapján valósítjuk meg. 

Ezért alkot külön feladatrendszert szakmai programunkban a pályaszocializáció és annak alapjaként, 

szükséges mértékben a pályaorientáció.  

A lemorzsolódás megelőzését szolgáló munka is személyiségfejlesztési alapokon valósul meg, 

természetesen a tanulási nehézségekből származó sajátos feladatok megoldásával együtt. 

Pedagógiai tevékenységünk középpontjában a tanulók képességének, tehetségének sokoldalú 

kibontakoztatása, a felelős gondolkodás, szociális érzékenység áll. Alapvető elvárás munkánkban a 

személyiségfejlesztési feladatok integrálása, egységben történő megvalósítása. 

A pedagógus-tanuló kapcsolatban meghatározónak tekintjük a folyamatos együttlétet, amelyben az 

együttműködés közös tevékenységekkel, élményekkel valósul meg. 

1.2.1. Általános személyiségfejlesztési feladatok  

A személyiségfejlesztés során az értékalapú társadalmi elvárások és iskolai célok mellett a környezeti 

realitásokkal is számolunk. Munkánkat annak ismeretében szervezzük, hogy az egyénnel szembeni 

objektív struktúrák hatását is kompenzálni kell.  

A célok megvalósítása, a szociális értékrend fejlesztése érdekében a személyiségfejlesztéssel 

kapcsolatos főbb feladataink a következők:  

 

 megfelelő énkép kialakítása, önismeret fejlesztése, reális önértékelésre való képesség 

birtoklása, a megfelelő önbizalom kifejlesztése  

 döntéshozatalra való képesség, a döntésekért, tettekért való felelősségvállalás, kötelességtudat 

kialakítása  

 kitartás, akaraterő, küzdeni tudás - mint emberi tulajdonságokkal való rendelkezés  

 személyiségünk megismerésének képessége: önkontroll, önuralom és önfegyelem 

elsajátíttatása  

 az egyének és csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítőkészségének 

előnyeit közvetítő iskolai légkör, életrend elfogadásának, igényének kialakítása  

 az emberek közötti érintkezés, emberi kapcsolatteremtés és kommunikáció kulturált 

formáinak, elfogadott normáinak kialakítása, udvariasság és illemtani szabályok birtoklása  

 tartalmas emberi kapcsolatok kiépítésének igénye; önmagával és másokkal szembeni 

igényesség belsővé tétele  

 az emberi értékek felismerése; mások munkájának tiszteletére, megbecsülésére nevelés  

 az empatikus képesség kialakítása  

 társadalmilag elfogadott értékrend, erkölcs, etikai értékek közvetítése  

 a társadalmi viszonylatrendszerbe való beilleszkedés képességének kialakítása, közösségi és 

demokratikus magatartási formák birtoklása  

 a környezeti hatások kritikájára való felkészülés 

 a tanult foglalkozáshoz való viszonyból adódó esetleges konfliktusok és indulatok kezelése 

 a foglalkozás tanulásából adódó sajátos lehetőségek felhasználás az önértékelésben az 

önbecsülés fokozásában  

 nyitottság, érdeklődés, fogékonyság kialakítása a világ, az emberiség globális problémái iránt  

 aktív közéleti tevékenységre ösztönzés, a másság elfogadása, segítőkészség, jóindulat, 

tolerancia  
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A feladatrendszer megvalósulása és koordinálása, valamint az oktatók közötti megosztásának 

segítésére az iskolánk éves munkatervében intézkedéseket és felelősöket határoz meg. 

 

1.2.2. A személyiségfejlesztés pályaszocializációs feladatai  

A pályaszocializáció rendeltetése 

A pályaszocializáció az egyén szocializációjának azon része, amelynek során azokat a viselkedési 

módokat, technikákat, értékeket, szerepeket, viszonyulási módokat sajátítja el, amelyekre az adott 

pálya gyakorlása során az egyén társadalmi szerepének szakemberként meg tud felelni. Célja tehát, 

hogy az egyén pályája során tudatosan legyen képes olyan szerepeket vállalni, amiben szaktudása 

mellett személyisége is a hatékony munka alapja. 

A pályaszocializáció a képzés egészébe ágyazott folyamat, aminek alapját 1.11.11. szakaszban leírt 

pályaorientációs program adja.  

A szakmai képzés, illetve képesítésválasztás elősegítése, megerősítése érdekében, továbbá a 

munkaerőpiacon és magánéletben való helytállás érdekében tudatos és módszeres tevékenységet 

folytatunk annak érdekében, hogy tanulóink biológiai lényből társadalmi lénnyé váljanak. 

Öt szakaszát, illetve tevékenységterületét különböztetjük meg. Ezek a pályaorientáció, a 

pályaválasztási döntés és módosítás, a szakképzés és a pályaérettség megszerzése, pálya- és 

karriertanácsadás. Az ötödik már az iskolán kívül valósul meg. Ez a pályavitel, első szakasza a 

munkahelyi érettség elérése. 

Mivel a tanulók jelentős része pályaválasztási érettség hiányában kezdi meg a szakképzést korai 

pályaszocializációs feladat a pályaválasztás megerősítése. A lemorzsolódás megelőzése azt is 

megkívánhatja, hogy ha kell, az iskolaváltást segítsünk elő. Az elsődleges cél azonban a bizonytalan 

tanulók ágazatban való megtartása és a helyes képesítésválasztás megalapozása. Ennek érdekében és 

a szakképzési törvény 112.§-ban biztosított tanulói jog érvényesülése érdekében a Székesfehérvári 

Szakképzési Centrum pályatanácsadói hálózatot működtet. A munka támogatására saját 

pályaorientáció szoftvereket, további eszközrendszert fejlesztett ki. 

A képzési idő végére a tanulóknak pályaérettséggel kell rendelkezni. Ezt közvetlen, és a pedagógiai 

folyamatba illesztett pályaszocializációval és a szakképzési törvény 112.§-ban meghatározott 

személyre szóló szolgáltatással biztosítjuk. 

A pályaszocializáció kiemelt személyiségfejlesztési területei és feladatai: 

A társadalmi szerepérdeklődés feltárása és megerősítése 

A társadalmi szerepérdeklődés azt a viszonyt jelenti, amely meghatározza a munkamegosztásban való 

részvételi hajlandóság irányát. A munkamegosztást ebben a tekintetben értelmezhetjük a teljesen 

átfogó (társadalmi) munkamegosztásra és az egy emberre könnyebben értelmezhető csoporton belüli 

munkamegosztásra, együttműködésre. Minden tanuló leghatékonyabb fejlesztése érdekében feltárjuk, 



 

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum 

Szakmai Program 

 

21  

hogy a módszeres, a tárgyias, irányító, az újító vagy a szociális érdeklődési típusok közül melyik 

kettőben erősebb, és szocializációját erre alapozzuk. 

A tevékenység alapú érdeklődés feltárása és megerősítése 

Az érdeklődés összetett személyes jellemző, ezért a programban megkülönböztetjük a legalapvetőbb 

érdeklődési területeket. A tevékenység alapú érdeklődés azt vizsgálja, hogy az egyének milyen 

tevékenyégeket végeznek szívesen, függetlenül attól, hogy az általa kedvelt műveletek, eljárások 

milyen szakmák gyakorlásához tartoznak. Közvetlenül a tevékenység kedvelése alapján nem lehet 

szakmát választani, mert számos tevékenység több vagy egyenesen sok szakma tennivalói között 

szerepel. Gondoljunk például a „mérés”-re, vagy a „számolás”-ra. Az áttekinthetőség érdekében a 

támogató szoftverekben és kézikönyvekben 10 fő tevékenységcsoporttal dolgozunk, tehát 

összevonások is vannak a rendszerezésben. A tanulók szocializációját tehát iskolánkban objektív 

méréssel tudjuk segíteni.  

A személyes vérmérséklet feltárása és megerősítése 

A temperamentum és annak ismerete azért fontos pályaszocializációs alap, mert minden foglalkozás 

jelentős érzelmi hatást gyakorol a művelőjére. Ezekhez az érzelmi hatásokhoz mindenki csak a saját 

vérmérsékletének megfelelő módon tud viszonyulni. A foglalkozási ártalmak és pályaelhagyások 

jelentős mértékben abból következnek, hogy a dolgozó vérmérséklete nem egyezik meg a pályának 

kedvező vérmérséklettel. 

A temperamentum megismeréséhez nem használunk fogalmi meghatározásokat. Sem elméletben, sem 

gyakorlatban. A közismert alapkategóriák (Kolerikus, szangvinikus, melankolikus, flegmatikus) nem 

elegendők a gyakorlati sem a pályaszocializációhoz, sem a pályatanácsadáshoz. Természetesen ezek 

jelentik minden kategorizálás elvi alapját. A tanácsdó és a szocializációs munkában a jellemző 

munkahelyzetekhez történő viszonyt kutatjuk, igyekszünk feltárni. A munka világának összetettsége 

miatt legalább 10 kategóriára van szükség.  

A munkamódokhoz való viszony feltárása és megerősítése 

A munkamód a vérmérsékletünkkel legszorosabban összefüggő munkajellemző. A munkamódok az 

egyes foglalkozások eljárásaiból és a munkaszervezésből következnek. A munka tempójára, 

ütemezésére, a munka során szükséges kapcsolattartásra és hasonló körülményekre vonatkozó 

jellemzők. A munkahelyeken az egyes munkakörök szervezése azonos szakmákban részben eltérő is 

lehet. Ezt az iskolánkban használt tanácsadó rendszer és program figyelembe veszi.  

A pályaszocializáció további személyiségfejlesztési területei és feladatai: 

A pályaszocializáció során természetesen nem csak a kiemelt tényezőket vesszük figyelembe. A 

pályaszocializáció különösen fontos területe a duális képzésben folytatott szakmai gyakorlat. Az ott 

folyó spontán szocializáció lehetőségeire és veszélyeire felkészítjük a tanulókat. A duális képzés 

lehetőségei közül elsősorban az alábbiakban való fejlődés lehetőségeire készítjük fel a tanulókat: 
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 szakmai kommunikáció 

 problémamegoldás  

 alkalmazkodó képesség 

 együttműködés 

 agilis munkamódszer 

1.3.  A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy saját egészségüket 

felügyeljék és javítsák. Iskolánkban az egészségnevelés változatos kommunikációs formákat 

használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, mely az egészséggel kapcsolatos 

ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének 

előmozdítása érdekében. A feladatokat egészség érdekében és cselekvésorientált tevékenységek során 

oldjuk meg. 

Az egészségnevelés feladatai a helyi tantervben és az éves munkatervben kerülnek meghatározásra. 

Ehhez az itt meghatározott elveket és az azokhoz kapcsolt tartalmakat alkalmazzuk.  

Elvek Célok Területek Oktatási tartalmak 

Elősegíteni a 

tanulók a nevelő-

testület és az iskolai 

dolgozók egészség 

védelmét, az 

egészség 

fejlesztését.  

Együttműködni  a 

pedagógiai, az 

egészségügyi, a 

gyermekvédelmi 

szakemberekkel, a 

szülőkkel és a 

diákokkal, hogy az 

iskola egészséges 

környezet legyen.   

Az oktatási-nevelési 

gyakorlatban 

tekintetbe venni a 

pedagógusok és a 

tanulók jóllétét és 

méltóságát, többféle 

lehetőséget 

teremteni a siker 

eléréséhez, elismerni 

az erőfeszítést, a 

szándékot, 

Az iskolával együtt 

élők képesek 

legyenek objektíven 

felmérni saját 

egészségi 

állapotukat.  

Az érintettek 

ismerjék az 

egészségkárosító 

tényezőket, azok 

veszélyeit.  

El kell érni, hogy 

saját és környezetük 

egészségéért 

szándékuk tettekben 

nyilvánuljon meg.  

 

A mindennapi 

életben alkalmazzák 

a megtanultakat. 

  

A tanulók, tanárok 

és szülők értsék az 

egészséggel 

összefüggő kérdések 

fontosságát, az ezzel 

kapcsolatos 

beállítódások 

Oktató munka: 

Az iskolai 

egészségnevelés ahhoz 

járul hozzá, hogy a 

tanulók kellő ösztönzést 

és tudást 

szerezhessenek egy 

személyes és környezeti 

értelemben egyaránt 

ésszerű, a lehetőségeket 

felismerő és 

felhasználni tudó, 

egészséges életvitelhez.  

 

Példamutatás 

Az egészséges életmód, 

életszemlélet, 

magatartás 

szempontjából lényeges 

megnyilvánulások 

vállalása. 

 

Öntevékenység:  

(Tanári, tanulói) 

Önmagunk és egészségi 

állapotunk ismerete.  

Sport. 

Szűrések. 

Az egészséges 

testtartás és mozgás.   

Az étkezés, a 

táplálkozás, 

szenvedélymentesség.  

A betegségmegelőzés 

és fegyelmezett 

gyógyulási folyamat.  

A barátság, a 

párkapcsolatok, a 

szexualitás szerepe az 

egészségmegőrzésben.  

A személyes 

krízishelyzetek 

felismerése és kezelési 

stratégiák ismerete. 

Drog-prevenció. Az 

áldozattá válás 

elkerülésének 

technikái. 
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támogatni az egyéni 

előre jutást.  

 

szilárdak legyenek, s 

konkrét 

tevékenységekben 

alapozódhassanak 

meg. 

 

Önkéntes munka. 

 

 

 

1.4.  A közösségfejlesztéssel, a szakképző intézmény szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatok  

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok célja a társadalmi helytállás megalapozása, valamint az 

oktató-nevelő munka hatékonyságának együttműködésen alapuló fokozása. Mivel a társadalmi 

együttélés csak erkölcsi alapokon valósulhat meg és jogkövető magatartás is erkölcsi alapokat igényel, 

iskolánkban a közösségfejlesztést az erkölcsi nevelés részének tekintjük. A köznevelés alapvető célja 

a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt 

felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük 

elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük 

segítése.  

Az erkölcsi nevelést tantárgy-független tevékenységként valósítjuk meg, de tantárgyi támogatást is 

kap az osztályfőnöki órák keretében. Az erkölcsi neveléssel lehetőséget kívánunk nyújtani az emberi 

lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő 

megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók 

életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a 

munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a 

korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás.  

Ezek érdekében három alapvető értéket azonosítottunk: 

 Az emberi együttélés igenlése 

 Normakövetés 

 Alkotó részvétel a társadalmi munkamegosztásban 

Az értékek eléréséhez az alábbi elemeket azonosítottuk és rendeltük egymáshoz: 

Érték Cél Feladat Eszközök Eljárások 

Az emberi 

együttélés 

igenlése 

kisközösségi és 

Elfogadni, hogy 

az együttéléshez 

normarendszerre 

van szükség. 

A normák 

megismerése és 

általános 

érvényességük 

elfogadtatása. 

Tantárgyi 

lehetőségek 

kihasználása. 

Példamutatás. 

Tanulás és 

Diák-

önkormányzati 

munka 

támogatása. 

Önszerveződések 
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társadalmi 

szinten is. 

életvitel 

támogatás. 

segítése. 

Állampolgári 

kötelezettségek 

és joggyakorlás 

összekapcsolása 

az iskolai 

feladatokkal. 

Norma-követés Törvény- és 

jogszabály 

tisztelet 

kialakítása és 

fejlesztése. Az 

egyéni 

lelkiismeret 

szerepének 

segítése. 

A társadalmi és 

közéleti 

szerepek 

megalapozása. 

A felelős egyéni 

döntésekre 

történő 

felkészítés. 

Az iskolai életét 

meghatározó 

dokumentu-mok 

hiteles, 

tartalomhű 

alkalmazása. 

Önszerveződés 

segítése, iskolai 

demokrácia 

gyakorlása, ezt 

segítő értelmező 

magatartás és 

oktató 

tevékenység. 

Alkotó részvétel a 

társadalmi 

munkamegosztás-

ban 

 

Pályaérettség 

megszerzése, az 

munkahelyi 

érettség 

megalapozása és 

a kreativitás 

fejlesztése 

A pálya-

szocializációs 

feladatok 

kiterjesztése és 

összekapcsolása 

közösség-

fejlesztési 

feladatokkal 

Projektoktatás 

előtérbe 

helyezése és 

kiterjesztése. 

Kooperatív 

oktatási és 

tanulási formák 

alkalmazása 

elméleti és 

gyakorlati 

képzésben. 

 

1.5.  Az oktatók feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

1.5.1. A feladatok általános és közös elemei 

Az iskolánkban dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek 

és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a munkaköri leírásban foglaltak 

keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott munkarend alapján. Pedagógusaink 

azonosulnak az iskola küldetésével.  

Feladataikat a közvetlen képzési és nevelési tevékenységen túl a tanulók személyi érdekeinek 

szolgálatához igazítják. Ezért tanórai feladataikon túl ellátják a nevelő iktató munkát fejlesztő 

tevékenységeket Kötelességként kezelik a korszerű tartalmak megismerését és az új eljárások 

bevezetését a hagyományos eszköztár hatékonyabbá tételére.  

Iskolánkban az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók 

nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. Az osztályfőnöki órákat a 

mai fiatalokhoz közel álló tartalmak és formák jellemzik, ezek a helyes vitakultúra gyakorlótelepei. 

Megtervezésében kiemelt szerepet kapnak: az önállóság, az állampolgári kompetencia, a 

pályaorientáció, és felsőbb éveken a sikeres munkába állás támogatása. Az osztályfőnöki munka során 

ezeket a tanulók igényei és kérdései alapján kezelik a pedagógusok, és sajátos, más tanítási óráktól 

eltérő módszereket alkalmaznak. Tág teret kap itt a vita és az egyéni kezdeményezés, a szabadidő 

hasznos eltöltésének támogatása is.  
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1.5.2. Az oktatók (pedagógusok) általános feladatai 

 A pedagógus az iskola szakmai programja alapján és a hatályos jogszabályok betartásával 

felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése és oktatása érdekében végzi munkáját.  

 Nevelő, oktató munkáját egységes elvek alapján, módszereink szabad megválasztásával végzi.  

 Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében.  

 Segíti az osztályfőnököket, a mentorokat a fejlesztési tervek elkészítésében. 

 Segédkezik a vizsgarendszer megvalósításában, kidolgozza a vizsgatematikát mind nappali, 

mind a felnőttek oktatásában.  

 Projekt és témaheteket tart. 

 Felkészül IKT-s órák megtartására. 

 Kapcsolatot tart a szülőkkel. 

 Alkotó módon részt vállal: a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, a közös vállalások 

teljesítéséből, az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, az iskola hagyományainak 

ápolásából, a tanulók folyamatos felzárkóztatásából, a tehetséggondozást szolgáló 

feladatokból, pályaorientációs és pályaszocializációs feladatokból, a gyermekvédelmi 

tevékenységből,  

 a tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásának tervezéséből, szervezéséből, irányításából,  

 a diákönkormányzat kialakításából és munkájának támogatásából,  

 az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből. 

 Tanítási (foglalkozási) órán minőségi munkát végez (felkészülés, szervezés, ellenőrzés, 

értékelés).  

 Továbbképzéseken, munkaközösségi munkában aktívan részt vesz.  

 Részt vesz az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének a 

megszervezésében. 

 A nevelő, oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken vesz  részt. 

 Feladata egyes adminisztratív és szervezései feladatok elvégzése, melyeket az intézmény 

nevelő-oktató munkája tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak.  

 Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 

 A tanmenetet az igazgató által meghatározott időpontra elkészíti, az a munkaközösség-

vezetővel egyezteti. Ha az alapdokumentumok nem változnak, a bevált tanmenetet –

folyamatos kiegészítéssel –több éven át használhatja.  

 Az írásbeli dolgozatokat, felmérő-és témazáró feladatlapokat legkésőbb 14 napon belül 

kijavítja.  

 A témazáró dolgozatok megíratását legalább egy héttel annak megíratása előtt előre jelzi.  

 A házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt értékeli.  

 A személyre szabott házi feladatokat személyesen ellenőrzi. 

 Részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadó órát tart.  

 Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendőket az intézményen 

belüli szakértelmen és az egyenlő teherviselés elvein alapuló munkamegosztás szerint egy-egy 

pedagógus lát el.  

 Az általa tanított tantárgyra tematikus, éves tanmenetet készít a helyi tanterv, a választott 

tankönyvek alapján, illetve az érettségi követelményeket figyelembe véve.  

 A tanítási órákra felkészül, a tanítási óráit megtartja, pontosan kezdi és fejezi be.  

 A szakterületéhez kapcsolódó tantárgyak gyakorlati óráit a hatékony együttműködés 

érdekében látogatja, és együttműködik más oktatókkal. 
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 Megtanítja a tantervi törzsanyagot.  

 Ismerteti a tanulókkal, hogyan alkalmazza a tantárgyspecifikus értékelést, milyen értékelési 

módokra, számíthatnak. 

 A tanulókat tervszerűen, lehetőleg egyenletesen terheli.  

 Ügyeletet, helyettesítést vállal és megbízottként feladatát ellátja.  

 Tervezhető távolmaradása, vagy előrelátható akadályoztatása esetén időben, előre értesíti az 

igazgatót és gondoskodik helyettesítése esetén arról, hogy a tanmenet, a tankönyv a 

helyettesítő nevelő rendelkezésére álljon.  

 Az iskolai rendezvényeken részvétele kötelező.  

 A tanítási időn kívül a tanév programjának megfelelően szakmai tanácskozáson, 

értekezleteken részt vesz.  

 Részt vesz a tanuló-és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek-és ifjúságvédelemmel 

összefüggőfeladatok végrehajtásában.  

 Betartja az iskola tűzvédelmi, balesetvédelmi és egyéb szabályzatait.  

 A fentieken kívül elvégzi azokat a munkakörével összefüggő feladatokat, amelyekkel az 

igazgató, az igazgatóhelyettes, az illetékes munkaközösség-vezetők megbízzák.  

 

1.5.3. Az osztályfőnökök további feladatai 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákönkormányzat képviselőivel, segíti a tanulóközösség 

kialakulását. 

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

szülői választmány tagjaival.  

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

 Tájékozódik a gyakorlati képzésről, ennek keretében rendszeres kapcsolatot tart a gyakorlati 

oktatásvezetővel. 

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

 Szülői értekezletet tart. 

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

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

kapcsolatos tájékoztatás, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart 

az iskola gyermek-és ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, fegyelmező intézkedésekre, szükség esetén, ha más 

nem látszik eredményesnek, a fegyelmi felelősségre vonására. 

 

1.5.4. A gyakorlati oktatók sajátos feladatai. 

 Munkáját minden feladata során a hatályos szabályok szerint végzi.  

 Tevékenysége során az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve során jár el. Iskolán 

kívüli gyakorló helyen betartja és betartatja a helyi munkavédelmi és tűzrendészeti 

szabályokat. 
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 Különös figyelmet fordít a Szervezeti és Működési Szabályzat, és az iskola Házirendjének 

betartására. 

 A tantárgyfelosztás alapján ellátja az oktatási feladatokat. Ennek érdekében részletes 

foglalkoztatási tervet készít minden általa oktatott gyakorlathoz.  

 Az egyes oktatandó témákhoz konkrét gyakorlati feladatokat választ.  

 Minden egyéni foglalkoztatási tervébe felvett feladathoz mintadarabot vagy a szakmának 

megfelelő mintát készít. Megtervezi ennek anyagigényét és eszköz szükségletét. Ezt a 

foglalkoztatási tervet (tanmenet) az adott tanévre megjelölt határidőig átadja a munkaközösség 

vezetőnek és a gyakorlati oktatásvezetőnek is. 

 Minden egyes gyakorlati foglalkozást olyan mértékben előkészít, hogy akadályoztatása esetén 

a helyettes az órákat eredményesen megtarthassa. 

 Minden foglalkozást az oktatási feladat sajátosságainak megfelelő módszerekkel tart meg. 

Minden gyakorlatot megfelelő tartalmú és időtartamú bevezető foglalkozással kezd, és 

összefoglaló, értékelő szakasszal zár le. 

 A tanulók munkanaplóját hetente ellenőrzi. Hiányok, hibák esetén a segítő megjegyzéseket a 

munkanaplóba alkalmanként bejegyzi. 

 A rendelkezésére bocsátott eszközök használata karbantartása és tárolása során a gazda 

gondosságával és anyagi felelősségének tudatában jár el.  

 A munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat megismeri, betartja és betartatja. Elvégzi a 

tanulók rendszeres, tanév eleji és csoportváltáskor vagy új munkahelyre kerüléskor esedékes, 

munkavédelmi és tűzrendészeti oktatását. Erről a rendszeresített formában naplót vezet. 

 A munkahelyi vezetőtől kapott feladatokat lelkiismeretesen és szakszerűen, határidőre 

teljesíti. 

 Ha egy tanuló a gyakorlati foglalkozásokról a megtartott órák 10%-ánál többet mulasztott, az 

osztályfőnök kötelezettségeitől függetlenül jelzést ad munkahelyi vezetőjének. 

 A tanulók munkáját a Szakmai Program szerinti értékeli. 

 Az iskolában és a gyakorlati képzés helyén rendszeresített dokumentumokat naprakészen 

vezeti. 

 Tevékenyen részt vállal a munkaközösségi munkaterv kidolgozásában és annak 

megvalósításában. 

 A szakterületéhez kapcsolódó tantárgyak elméleti óráit a hatékony együttműködés érdekében 

látogatja, és együttműködik az elméleti tanárokkal. 

1.5.5. A pedagógusok együttműködési kötelezettségei 

 A munkaköri feladatok között meghatározott együttműködési formákon túl a pedagógusok 

együttműködésének közösségi formái is vannak. Ezek részben a munkaközösségi 

munkatervekben jelennek meg, de az iskolai munkatervek munkaközösségek közötti 

együttműködéseket is meghatározzák. Ezek lehetnek egyszeriek vagy folyamatosak. 

 Az együttműködés során a tervszerűség a meghatározó, de alapvető elvárás az eseti 

együttműködés szükségességének felismerése, és a szükséges cselekvés megszervezése. 

Ennek érdekében a helyzetet felismerő pedagógus kéri a munkaközösség közös fellépését. 
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 A közösségi együttműködés formáinak követnie kell a pedagógiai és tanügyigazgatási 

változásokat. A munkaközösségi munka megőrzi az együttműködés hagyományos elemeit, de 

keresi az új kooperációs formákat. Ezekre elsősorban a lemorzsolódás megelőzése érdekében 

van szükség. 

 A közösségi együttműködésnek különösen fontos területe a tanulói teljesítmény értékelés 

egységességének biztosítása, a kliensorientált értékelés szemléletének gyakorlati 

megvalósítása és az az előmenetelei biztonság érvényesítése. 

 

1.6.  A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység rendje 

1.6.1. A különös figyelmet igénylő atipikus esetek kezelése 

 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység során a tanulók tipikus 

csoportjai mellett a pedagógusok nagy figyelmet fordítanak az egyedi gondoskodást igénylő, de 

tipikus csoportba nem sorolható tanulók tanulmányi haladására és személyiségének fejlesztésére és 

lemorzsolódás elleni védelmére. A munka során támaszkodunk a lemorzsolódás megelőzését segítő 

2020-ban záruló projekt (GINOP 6.2.2.) eredményeinek továbbvitelére és kiterjesztésére. E munka 

során az iskolánkban az iskolapszichológus személyes támogatást biztosít a tanulóknak és szakmai 

segítséget nyújt a feladatban részes, érintett pedagógusoknak. 

 

Már a beiratkozásnál vagy más iskolából történő átvételnél feltárjuk, hogy ilyen nem tipikus feladat 

vár-e megoldásra. Ha igen, akkor az igazgató, vagy az egyik  igazgatóhelyettes az osztályfőnökkel és 

az osztályban tanító tanárokkal egyeztet a teendőkről. 

 

1.6.2. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

Kiemelt figyelmet igénylő feladat a tehetséggondozás is. A tehetség és képességek kibontakoztatását 

iskolánk folyamatként kezeli, és mint folyamatot irányítja. A folyamat tanórai és tanórán kívüli 

tevékenységek tervezett és szervezett rendjében valósul meg. A folyamat tervezése során az alábbi 

táblázat szerint rendelik össze a tevékenység alapjait és teendőit.  

Érték Cél Feladat Eszközök Eljárások 

Kiemelkedő 

tanulási 

képesség 

Az egyéni 

képességek 

fejlesztése. 

Tanulmányi 

eredményesség 

fokozása. 

Sikerélmény 

lehetőségének 

biztosítása. 

Tehetségfeltárás. 

Motiváció 

fokozás. Tanulás 

tanítása. 

Heurisztikus 

módszerek 

alkalmazása az 

oktatásban. 

Kiemelt 

pályaorientáció. 

Szakkörök. 

Projektek. Egyéni 

foglalkozás. 

Csoportbontás 

alakítása. Órakeret 

biztosítása. 

Differenciált 

tanórai munka. 

Projektek. 

Versenyfelkészítés 

iskolai, 

városi/megyei és 

országos szintre. 
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Kiemelkedő 

alkotó 

képességek  

A tanult 

szakma kreatív 

művelésének 

támogatása. 

Sikerélmény 

lehetőségének 

biztosítása. 

Motiváció 

fokozása iskolán 

belül és a duális 

képzési helyeken 

is. 

Egyéni és 

csoportos projekt. 

Egyéni ösztönzés. 

Közösség előtti 

elismerés. 

Differenciált 

tanórai munka. 

Projektek. 

Versenyfelkészítés 

iskolai, 

városi/megyei és 

országos szintre. 

Kiemelkedő 

társadalmi 

képességek 

A szociális 

képességek 

fejlesztése és a 

közösség 

szolgálatába 

állítása. 

A tanulók 

bevonása a 

döntéshozatalba. 

A 

Diákönkormányzat 

támogatása. 

Támogatás és 

aktivizálás az 

érdekvédelmi és 

diákönkormányzati 

feladatok területén. 

Tréningek, 

koordinációs és 

meggyőzéssel járó 

feladatok. Tervek, 

beszámolók 

készítése. 

 

 

 

1.6.3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

 

A tanulási kudarc lehetséges okait nem szűkítjük le a tanulási képességekre, azok alacsony szintjére 

és a szociokulturális körülményekre. Kutatási eredmények és a szakmai programban többször 

hivatkozott, a lemorzsolódás megelőzését segítő 2020-ban záruló projekt (GINOP 6.2.2.) során 

végzett feltáró és esetkezelő munka eredményei alapján figyelembe vesszük, hogy a lemorzsolódási 

veszély legalább olyan mértékben következik a megalapozatlan pályaválasztából, a szakszerű és 

folyamatként nem megvalósult pályaorientáció hiányából, mint a képességhiányon alapú 

problémákból és a szociális helyzettől. 

 

E szakmai program 1.9.2. pontja a tanulási kudarcok megelőzése és mérséklése érdekében a 

tanulmányok alatti vizsgák esetében a (szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésre, 

az igazgató engedélye alapján) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő vizsgázók számára biztosítja a vizsga során mindazon mentességeket, 

kedvezményeket, melyeket a tanuló megfelelő vizsgálat során, szakértői vélemény alapján kapott. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók támogatását, felzárkóztatását iskolánk folyamatként kezelik, és az 

ezt segítő tevékenységeket, mint folyamatot irányítják. A folyamat tanórai és tanórán kívüli 

tevékenységek tervezett és szervezett rendje. A munka során támaszkodunk a lemorzsolódás 

megelőzését segítő 2020-ban záruló projekt (GINOP 6.2.2.) eredményeinek továbbvitelére és 

kiterjesztésére. A folyamat tervezése során az alábbi táblázat szerint rendeljük össze a tevékenység 

pedagógiai alapjait és teendőit: 

Érték Cél Feladat Eszközök Eljárások 
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A tanulmányi 

eredményesség 

Megtanítani 

tanulni. Az 

egyéni tanulási 

akadályok 

feltárása és 

mérséklése, 

megszüntetése 

Önbizalom 

fejlesztés. 

Kudarctűrés 

fokozása. 

Kudarc 

leküzdési 

technikák 

oktatása. 

Kitartás 

fokozása. 

Kooperatív 

tanulási készség 

növelése. Direkt 

tanulástámogató 

módszerek 

alkalmazása. 

Önismeret 

fejlesztés.  

Alapkészség 

fejlesztés. Helyes 

tanulási szokások 

kialakítása. 

Tanuláshoz való 

viszony javítása. 

Ember-pálya 

megfelelés, 

pályaazonosság 

A 

pályaválasztás 

megerősítése, 

vagy a váltás 

megalapozása 

Szakszerű, 

pótlólagos 

pályaorientáció. 

Képzési 

sikerek, 

sikerélmények 

biztosítása. 

Pályaorientációs 

szoftverek és 

pályaszocializációs 

eszközök. A 

tantárgyi oktatás 

pályaorientációs 

célú 

megvalósítása.  

Szt. 112. alapján 

folytatott 

személyre szóló 

tanácsadás. 

Pályacentrikus 

közismereti 

oktatás. 

Pályaválasztási 

érettség 

A 

pályaválasztási 

érettség 

megszerzése az 

átjárhatóság 

határ idejéig. 

Mint fent. Mint fent. Mint fent. 

Pályaérettség A képzés 

végére érendő 

el. A képesítést 

szerző 

tanulónak 

alappal 

rendelkezni az 

üzemi érettség 

elérésére a 

„gyakornoki” 

időszak végére. 

Minőségi és 

elkötelezett 

szakmai 

képzés. A 

tanulói 

önállóság 

fokozása. 

A projektrendszerű 

oktatás 

kiterjesztése. 

A duális 

képzéslehetőségei-

nek tudatos 

alkalmazása. 

 

1.7.  A tanulóknak a szakképző intézményi döntési folyamataiban való részvételi joga gyakorlásának 

rendje  

A tanulók számára az intézményi folyamatokban való részvétel képviseleti úton biztosított. A képviseletet a 

diákönkormányzat látja el. A diákönkormányzattal való kapcsolattartást az iskolák szervezeti és működési 

szabályzatuk alapján szervezik. 

Iskolánk a diákönkormányzatot nem egyszerű érdekképviseleti szervnek tekintik. Különös szerepet 

biztosítanak a diákönkormányzatoknak az alábbi területeken: 
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 az állampolgári létre való felkészítés területére vonatkozó nevelési feladatok kiterjesztésében 

 a felnőtt lét szerepeinek gyakorlásában 

 a vállalkozóvá válás támogatását szolgáló kezdeményezések megvalósításában 

 a pályaorientáció és életpálya tanácsadás támogatására vonatkozó igények megvalósában. 

 

1.8.  A tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, az oktató és a szakképző intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formái 

  

Eredményes és összehangolt nevelés, oktatás csak kölcsönös kapcsolattartás és együttműködés során 

jöhet létre. Az iskolához kapcsolódó nevelést támogató tényezők koordinálása az egyes iskolákban 

eltérő feladatot jelenthet. Ezeket az iskola helyi dokumentumokban tervezi és szabályozza. 

 
1.8.1. A szülők és pedagógusok együttműködése 

 
 A pedagógusok munkájuk során együttműködnek a szülőkkel a tanulók személyiségének 

fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában. 

 A pedagógus a tanulókat, az osztályfőnököt és a szülőket az őket érintő kérdésekről 

rendszeresen tájékoztatja; a szülőket figyelmezteti, ha gyermekük jogainak megóvása vagy 

fejlődésének elősegítése érdekében intézkedéseket tart szükségesnek. 

 Az érdemjegyekről, hiányzásokról, a tanulók évközi teljesítményéről az ellenőrző könyvön és 

az elektronikus naplón keresztül tájékoztatja a szülőket. Az ellenőrző könyv használata a 

jegyek beírására nem kötelező, a szülők az érdemjegyekről az elektronikus naplóból 

tájékozódnak. 

 A kapcsolattartás állandó keretei a szülői értekezletek, valamint a szaktanári fogadóórák. 

Emellett, egyedi esetekben, a probléma jellegétől függően, az iskola igazgatója, az 

osztályfőnök, az osztályban tanító tanárok és a szülők felveszik a kapcsolatot egymással a 

gyermek segítése, a probléma megoldása érdekében. 

 
1.8.2. Az iskola és a szülők kapcsolattartásának formái 

 
Az osztályok szülői értekezletének feladatai:  

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

  a szülők tájékoztatása évente legalább 2 alkalommal: 

o az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről; 

o az országos és helyi közoktatáspolitika alakulásáról, változásairól; 

o a helyi tanterv követelményeiről; 

o az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról; 

o a diák osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről; 

o az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményéről, problémáiról; 

o az éppen aktuális feladatokról; 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása. 

 

A fogadóóra, mely a szülők és a szaktanárok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy 

tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. Évente 2 alkalommal kötelező iskolai 

szervezésben. Bármely tanár tarthat egyéni fogadóórát, ha ezt csoportos tanulói érdek, vagy egyéni 

probléma indokolja.  
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1.8.3. Rendkívüli tájékoztatás rendje 

 

Ha a tanulók vagy szülők érdeke megkívánja, vagy felettes szerv erre utasítást ad, az igazgató 

rendkívüli tájékoztatót szervez. Erről az iskola honlapján tájékoztatja az érintetteket. A rendkívüli 

tájékoztató lehet személyes részvétellel szervezett, elektronikus eszközzel megvalósított, és 

elektronikus körlevél. 

Sajtóközleményt csak a Szakképzési Centrum főigazgatója vagy kancellárja adhat ki. 

 
1.9.  A tanulmányok alatti vizsga szabályai, valamint a szóbeli felvételi vizsga követelményei 

 

Ez a szabályozás csak az iskola saját felelősségi körébe tartozó vizsgákra vonatkozik. Az ágazati 

alapvizsgákra, valamint érettségi és képesítő vizsgákra külön állami szabályozás érvényes. 

 

1.9.1 A tanulmányok alatti vizsgák rendeltetésük szerint több csoportot alkotnak, melyeket az alábbi 

alpontokban részletezünk: 

 
1.9.2. A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó külön vizsgaszabályok: 

 

A tanulmányok alatti vizsgán a (szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésre, az 

igazgató engedélye alapján) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő vizsgázót megilletik a vizsga során mindazon mentességek, kedvezmények, 

melyeket a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott. Egyéb tekintetben minden 

vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény szakmai, 

illetve képzési programjában található követelményrendszerével. 

 

1.9.3. A vizsgák tényleges megnevezése, okai és feltételei 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

 osztályozó vizsga 

 pótló vizsga 

 javítóvizsga 

 különbözeti vizsga 

A tanuló a vizsgákat független vizsgabizottság előtt is teheti. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához 

 ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól (pl. egyéni tanrend), 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 az egy tanítási évben az igazolt és az igazolatlan mulasztás együttesen a 250 tanítási órát 

meghaladja és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 
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 ha a tanuló egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen az adott 

tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

 ha a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság 

előtt tesz vizsgát. 

Nem tehet osztályozó vizsgát a tanuló, ha (12/2020 SZT végrehajtási rendelete szerin): 

164. § Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével - egy 

tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven foglalkozást vagy egy 

adott tantárgyból a foglalkozások harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye 

tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, 

ha az oktatói testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Az oktatói testület az osztályozó 

vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz 

foglalkozást, és a szakképző intézmény eleget tett a 163. §-ban meghatározott értesítési 

kötelezettségének.  

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszervezni. Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. 

 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 

megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.  
A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, 

amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.  

Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára 

megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei 

megteremthetők.  

 

A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

 

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

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

marad, 

 vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

 
1.9.4. A vizsgák szervezési szabályai: 

 
 A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-

től augusztus 31-ig terjedő időszakban tehet. 

 A különbözeti és beszámoltató vizsgákra minden tanévben legalább két vizsgaidőszakot kell 

kijelölni. A vizsgát megelőző három hónapban kell a vizsgaidőszakot kijelölni. A vizsgák 

időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.  
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 Az iskolában megtartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független 

vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a 

vizsgázó az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. Tanulmányok alatti 

vizsgát független vizsgabizottság előtt vagy abban az intézményben lehet tenni, amellyel a 

tanuló jogviszonyban áll.  

 A szabályosan megtartott tanulmányokalatti vizsga nem ismételhető. A tanulmányok alatti 

vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. A vizsgabizottságba legalább két 

olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására.  A vizsgabizottság 

elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért. A vizsga elnökét és tagjait az 

igazgató, a független bizottság elnökét a kormányhivatal bízza meg.  
 

1.9.5. A bizottság előtt tett vizsgák lebonyolítási szabályai: 

 
 A vizsgabizottság minimum három főből áll: elnök, kérdező tanár, ellenőrző tanár Az elnök 

felel a szabályok betartásáért, ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, és ha kell, 

szavazást rendel el. A kérdező tanár csak megfelelő szakos tanári végzettségű lehet. Az 

ellenőrző tanár lehetőség szerint szakos tanár. Az írásbeli és szóbeli vizsga előtt a vizsgázónak 

tíz perccel korábban kötelező megjelennie.  

 A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az intézmény nem 

a Szakmai Programban meghatározott követelményeket kér számon, vagy a vizsgáztatás során 

olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta.  

 Egy vizsganapon egy tanuló vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 

pihenőidőt kell biztosítani. A feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a 

tantárgy megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot.  

 A vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló hozza 

magával. Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár ezt 

jegyzőkönyvben rögzíti, felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak.  

 

 
1.9.6. További általános szabályok: 
 

 Az írásbeli vizsga után a szaktanár a vizsgát követően, egy héten belül, piros tollal kijavítja az 

írásbeli dolgozatot.  

 A szóbeli vizsgák általános szabályai: A szóbeli feleletet megelőzően minden vizsgázónak 

tantárgyanként elegendő felkészülési időt kell biztosítani. Egy-egy tantárgyból egy tanuló 

esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet hosszabb. A szóbeli vizsgán minden 

vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó, engedélyezett segédeszközökkel készül az 

önálló feleletre. A felkészülési idő legalább 10 perc. 

 A felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja. Ha a vizsgázó 

az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy alkalommal póttételt húzhat. 

Két tantárgy között a vizsgázó 15 perc pihenőidőt kérhet. 

 Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, 

jegyzőkönyvet készít, és a vizsgabizottság dönt a szóbeli eredményéről. Szabálytalanság 

esetén a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki az előírások alapján dönt.  

 
1.9.7. A szóbeli felvételi vizsga szabályai: 
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Iskolánk csak a két tanítási nyelvű osztály esetén tart szóbeli felvételi vizsgát, a mindenkori 

törvényi előírások szerint. 

A szóbeli vizsga témakörei a felvételi tájékoztató megjelenésével egy időben az iskola 

honlapján tekinthetők meg. 

 

1.10.  A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

A felvétel szabályai: 

Iskolánkba a felvétel az Oktatási Hivatal által évente meghatározott általános szabályok szerint 

történik. Erről az érintettek az Oktatási Hivatal, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum, valamint az 

iskola  honlapján kapnak tájékoztatást.  

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum évente továbbtanulási tájékoztató ad ki papír alapon és 

elektronikus formában is. A kiadványok tartalmazzák az egyes ágazatokra és képzésekre vonatkozó 

pályaalkalmassági követelményeket is, amennyiben azt valamelyik képzés megköveteli. A felvétel 

aktuális szabályait a régió általános iskoláiban szülői fórumokon ismerteti és segítséget ad az 

iskolaválasztáshoz. 

Az átvétel szabályai 

Az iskolák közötti átjárhatóság lehetőségei e szakmai program bevezetőjében található ábrán láthatók.  

Az átvétel előfeltétele, hogy a tanuló az adott ágazatra előírt pályaalkalmassági, illetve orvosi 

alkalmassági feltételeknek megfeleljen. 

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum iskolái biztosítják és elvárják, hogy a más ágazatból átvételi 

szándékkal jelentkező tanuló legalább egyszer pályaorientációs tanácsadó foglalkozáson vegyen részt. 

Ez nem azonos a pályaalkalmassági vizsgálattal, hanem az átvételi szándékban megjelölt pálya és a 

tanuló személyes viszonyának megismerését segítő pedagógiai szolgáltatás. Célja a lehetséges 

lemorzsolódási veszély korai feltárása. Mivel a jogszabály csak a személyes tanácsadás lehetőségének 

biztosítását teszi kötelezővé, az átvétel nem tagadható meg, ha tanuló nem veszi igénybe a 

szolgáltatást, az iskola az átvételről szóló határozatában azonban rögzítheti ezt a tényt.  

 

1.11.  Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos terv  

Az iskolában folyó közismereti tantárgyak tantervei tartalmazzák a tantárgyhoz kapcsolódó 

elsősegélynyújtási ismereteket. A természettudományos jellegű tárgyak tartalmi sajátosságaik szerint, 

a társadalomtudományi tantárgyak pedig a társadalmi és személyi felelősség témái kapcsán. 

A testnevelés és szakmai képzés tantárgyai a balesetvédelmi és munkavédelmi ismeretek részeként 

foglalkoznak a feladattal. A testnevelésben és szakmai képzés tantárgyaiban az elméleti ismeretek 

mellett az elsősegélynyújtás gyakorlati képzés kerül a központba. 

Célok  

A tanulók ismerjék meg 

 az elsősegélynyújtás fogalmát;  
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 az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat.  

 a vészhelyzeteket;  

 a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;  

 a mentőszolgálat felépítését és működését;  

 mikor és hogyan kell mentőt hívni.   

 munkabiztonságához kapcsolódó jelképeket és értelmezését 

 munkabiztonságához kapcsolódó színeket, értelmezésüket 

Feladatok  

A tanulók 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat. 

 korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal 

rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;  

 ismerjék és gyakoroltatják az elsősegély-nyújtás alapfeladatait; 

 az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások során, 

elsősorban a szakmai gyakorlati képzés keretében– foglalkoznak az elsősegély-nyújtással 

kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.  

Tevékenységek  

 A saját tanműhelyek és gyakorlóhelyek elsősegély-nyújtási eszközeinek ismertetése, 

bemutatása. 

 A tanulók felkészítése a külső gyakorlóhelyek elsősegély-nyújtási eszközeinek 

megismerésére. 

 A tanulók felkésztése iskolán és gyakorlóhelyen kívüli elsősegély-nyújtási  helyzetekben való 

indokolt aktivitásra. 

  Iskolánk kapcsolatot tart a Magyar Vöröskereszttel 

 Tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe; 

 Támogatjuk a pedagógusok részvételét elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésen.  

 

2. Óraszámok, csoportbontások 
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2.2.  A közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának 

részletes szabályait tantárgyanként a képzési program tartalmazza. 

2.3. bc) A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja,  

Iskolánkban a mindennapos testnevelés feladatainak megszervezése és megoldása során a 

mozgásélmény, valamint a mozgástapasztalat megszerzése a cél. 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését a testnevelő tanárok a NETFIT méréssel 

végzik. A megvalósított mérés, vizsgálat eredményeit a mérést végző pedagógus rögzíti és közösen 

elemzi a többi testnevelővel. Ez alapján meghatározza a tanuló fizikai fejlődéséhez szükséges 

intézkedéseket. 

A heti egy testnevelés óra kiváltásának lehetőségéről, az igazolások leadásának határidejéről, a 

mindenkori előírásoknak megfelelően az iskola honlapján adunk tájékotatást, valamint az iskola éves 

munkatervében rögzítjük.. 

2.4.  A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében az oktatóválasztás szabályai 

Iskolánkban a mindenkor érvényes tantárgyfelosztás szerint történik a tanító tanárok beosztása. 

Csoportbontásnál a tanév elején történik meg a tanulók csoportokba sorolása. A csoportváltásra a 

tanév elején van lehetőség, mindkét csoport tanárának, valamint az osztályfőnök javaslata alapján.  

 

2.5. A választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése 

Középszintű érettségin kötelező érettségi tárgyak: 

 Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és az ágazati szakmai tantárgy. Ezekre a 

felkészítést az iskola a kötelező órák keretein belül elvégzi. 

Középszintű érettségin választható érettségi tárgyak: fizika, komplex természettudomány, testnevelés, 

célnyelvi civilizáció, második idegen nyelv (két tanítási nyelvű képzés esetén) 

 

Az iskola vállalja a felkészítést az emelt szintű érettségi vizsgára a következő tárgyakból: magyar nyelv és 

irodalom, tanult idegen nyelv (angol, német), történelem, matematika, ágazati szakmai elméleti tantárgyak, ill. 

fizika, testnevelés, orosz, spanyol, német, mint 2. idegen nyelv, célnyelvi civilizáció, amennyiben a 

jelentkezők létszáma ezt lehetővé teszi. 

A középfokú tanulmányokat lezáró érettségi vizsgák megszervezéséről az iskola az előírásoknak megfelelően 

gondoskodik, valamennyi tanuló számára lehetővé téve, hogy a kötelező, illetve kötelezően választható 

tantárgyakból középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgát tehessen.  

 

2.6.  az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei  

Az egyes tantárgyak érettségi vizsga követelményeit az Oktatási Hivatal által megadott formában, a 

mindenkori szabályozásnak megfelelően az iskola honlapján tesszük közzé. 
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2.7. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és 

értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, és fejlesztő formái. 

2.7.1. Az értékelés rendjének pedagógiai alapelvei. 

 

Iskolánkban kliensorientált értékelés folyik. 

 A kliensorientált értékelési szemlélet rendeltetése, hogy segítse az oktatásban érdekeltek, azaz 

a leendő foglalkoztatók, a fenntartók, a szülők, és a tanulók reális társadalmi érdekeinek 

érvényesülését. 

 Az értékelés során nem a tanuló a kliens, hanem a képzés valamennyi érdekeltje együttesen. 

A tanuló kliensek és érdekeik képviselője. 

 A társadalmi funkciókon alapuló komplex kliensorientált értékelés tartalmaz kritérium 

elemeket, normaelemeket és szakmaspecifikus elemeket is. Ezek rendeltetése, hogy a 

tanügyigazgatási követelmények is érvényesüljenek. 

  A kliensorientált értékelés alapvető jellemzői az ösztönzés és a pályakötődés erősítése. 

 A kliensorientált értékelés összetettsége révén biztosítja, hogy minden tanuló a 

személyiségének és képességeinek megfelelő módon is számot adhasson tudásáról. 

 A kliensorientált értékelési rendszer portfólió elvű, tehát nem azt vizsgálja, mit nem tud a 

tanuló, hanem azt, hogy mit sajátított el. 

 

Az értékelés a nevelés és a tanulás eredményességének fokozását szolgálja. Az értékelésnek a 

tanulót további tanulásra, korrekcióra kell ösztönöznie. Az értékelésnek a motiváló hatáson túl 

jelentős magatartás módosító, személyiség formáló hatása is van, ezért törekszünk az értékelési 

rendszerünk folyamatos felülvizsgálatára, finomítására. Az értékelés akkor szakszerű, ha sokféle, 

strukturált értékelő módszerrel dolgozik, minden lehetséges alkalmat megragad, figyelembe veszi az 

egyéni különbségeket, megerősítést ad. 

Az értékelő munka a pedagógusokkal szemben is követelményeket támaszt. Ahhoz, hogy a 

nevelő értékelő munkája objektív legyen elengedhetetlen, hogy tisztában legyen a tantervi 

követelményekkel, s ismerje a különböző értékelési rendszereket. Az értékelésben azonban különös 

figyelemmel kell lennie a komplex társadalmi és foglalkoztatási érdekekre is. Az értékelésnek a 

követelményrendszerre épülve személyre szólónak, fejlesztő, ösztönző jellegűnek kell lennie.  

Az értékelő munka során mindig törekszünk az aktuális, az időleges, a rögzült és az állandósult 

tudáselemek mérésére is.  

Az alkalmazható tényleges értékelési módokat az elektronikus napló rögzíti, tehát azok a 

szülők számára is ismertek.  

Az értékelési folyamatot az Érték – Cél – Feladat – Eszköz – Eljárás 

összefüggésrendszerben építjük fel, az alábbi fogalmak érvényesítésével: 

Érték:  
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A mérési és értékelési rendszer maga is érték. Részértékei a rendeltetésnek való megfelelés és a 

hitelesség. A pedagógiában az értékelés hitelessége a társadalmi rendeltetésnek való megfelelés, 

illetve ennek mértéke.  

 

Cél, hogy az értékelés 

 ösztönözze a tanulást, 

 elismerje a teljesítményt, 

 ösztönözze az önértékelést, a kollektív értékelést, 

 erősítse a pályakötődést, 

 információt adjon a tanuló haladásáról és az eredményesség fokozása érdekében szükséges 

tanári és tanulói teendőkről.  

 
Feladatok és követelmények az értékelésben:  

 A kompetencia alapú tudást biztosító tanulási folyamat támogatása. 

 Az értékelés társadalmi funkcióit alkalmazó szaktárgyi és egyéni értékelési portfólió 

kialakítása.  

 Az értékelési módokhoz hozzá kell rendelni a módszerek összefoglaló táblázatát.  

 Egyéni tanulmányi portfólió alkalmazása, legalább célcsoportoknál 

 Alternatív eszközök biztosítása az értékeléshez 

 Az értékelési eszközkészlet (portfólió) folyamatos fejlesztése 

 

A feladatokhoz az alábbi követelmények és elvárások tartoznak: 

 objektivitás,  

 folyamatosság,  

 változatosság és sokoldalúság, 

 kiszámíthatóság, 

 kötelező és választható elemek egyensúlya, 

 a kritériumok ismerete,  

 a kollektivitás,  

 a fegyelmező jelleg és a környezeti tényezők kizárása. 

Eszközök:  

 A szociális kompetenciák jelentőségének tudatosítása az értékelés által is. 

 Tanulói részvétellel kialakított értékelési módszerek (A megállapodás az értékelésről, a 

képzési szakasz kezdetén.)  
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 Az informatikai eszközök nagyobb mértékű bevonása. 

 Az egyéni tanulmányi portfólió kétoldalú kialakítása. (vállalás) 

 Korlátozott mérési, értékelési módszerválasztás lehetősége. 

Eljárások:  

 Számítógéppel és más informatikai eszközzel orientált, ösztönzött értékelés 

 Kommunikációt segítő eljárások és technikák 

 Kooperatív értékelési módszerek 

 Heurisztikus módszerek alkalmazása 

 Gyűjtőmunka 

 Szakköri munka 

 Projektmunka 

 A közismereti-, és szaktárgyak pályaorientáció központú kezelése az értékelésben (a 

feladatképzésben)  

 Gyakorlati feladatok előtérbe helyezése minden tantárgyban és képzési területen. 

 A munkavállalói kompetenciákat fejlesztő értékelési módszerek alkalmazása. 

 Differenciált és személyre szabott házi feladatok alkalmazása. 

 

2.7.2. Az értékelési rendszer áttekintő táblázata. Az elvek és teendők összerendelése 

Érték Célok Követelmények Módszerek Eljárások 

Kompetencia 

alapú tudás és 

azt szolgáló 

tanulási 

folyamat. 

Ösztönzés 

(motiváció), 

elismerés, 

megerősítés, 

helyes 

önértékelés 

támogatása, 

visszajelzés 

minden 

érintettnek, a 

teljesítmény 

dokumentálása. 

Objektivitás, 

folyamatosság, 

változatosság, 

kiszámíthatóság, 

konkrét formák, 

kritériumok 

ismerete, 

kollektivitás, a 

fegyelmező 

jelleg és a 

környezeti 

Az értékelési 

módszerek, 

megválasztását a 

tanulmányi 

feladat 

jellegéhez kell 

alakítani. A 

módszerek 

felerészben 

lehetnek 

egységesek, 

felerészben a 

Az eljárásokat 

alapján kell 

meghatározni a 

képzési 

programban, 

úgy, hogy egy 

félévben a 

tanulónak 

legalább 2, 

egész évben 

legalább 4 féle 

eljárás alapján 
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körülmények 

kizárása. 

tanuló sajátos 

tanulási 

helyzetéhez 

alkalmazkodnak. 

legyen 

érdemjegye. 

 

2.8.  A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei  

A csoportbontások az nevelés és az oktatás eredményességének fokozását szolgálják. A csoportban 

végzett munka különösen fontos alkalom a kompetencia fejlesztésre és projektoktás megvalósítására. 

 

A csoportbontásban tanított tantárgyakat az egyes ágazatok tantervi óráit tartalmazó táblázatban 

szürke háttérrel jelöltük. Ezektől pedagógiai szükséghelyzet, vagy kirívóan magas, vagy alacsony 

osztálylétszám esetén térünk el. 

2.9.  A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának 

megismerését szolgáló tananyag 

Tanulóinkat ösztönözzük a nemzetiségi kulturális események látogatására.  

Minden nemzetiségi önkormányzat hivatalos úton küldött programját közzé tesszük iskolánkban. 

A magyar nyelv és irodalom, a történelem, valamint az idegen nyelvek tanítása során megismertetjük 

tanulóinkkal a különböző nemzetiségek kultúrájának kapcsolódását a magyarság kultúrájához.  

2.10.  Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programokat, tevékenységek 

A testi és lelki egészségre nevelés feladatait egységes feladatrendszerként értelmezzük. 

A szabad személyiség kibontakozását nagymértékben segíti egészséges szervezet. Az iskola 

természetesen mindent megtesz azon tanulók személyiségének fejlesztéséért is, akik egészségi 

gondokkal vagy testi fogyatékkal élnek. Alapvető feladat az egészséges életmódra nevelés, mert az 

hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez.  

A pedagógusok ösztönözik a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, 

a stressz-kezelés módszereinek alkalmazására. Segítséget nyújtanak lelki egyensúlyuk megóvására, 

társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal 

együttműködve, a család nevelési elveit tisztelve és szükség szerint támogatva felkészítse a tanulókat 

az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi 

higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A 

pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzésében. 

Ezek érdekében két alapvető értéket azonosítottunk: 
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 Az élet  

 Az egészség 

 

Az értékek eléréséhez az alábbi elemeket azonosítottuk és rendeltük egymáshoz: 

Érték Cél Feladat Eszközök Eljárások 

A
z 

él
et

 

A tanulóink 

ismerjék fel az 

életet, mint a létből 

való teremtő 

részesedés. 

Becsüljék meg 

annak 

egyszeriségét és az 

élet által kínált 

lehetőségeket. 

Minden tantárgy 

tantervében 

tervezni kell az 

élet támogatására 

irányuló 

tevékenységet. 

Szemlélet-

formálás. 

Tantárgyi oktatás. 

Külső szervezetek 

igénybe vétele. 

Szaktanárok 

pedagógiai 

továbbképzése más 

humán területeken. 

Oktató-nevelő 

munka. Előadások. 

Tanulói közösségek 

előadásai órákon és 

rendezvényeken. 

Élménybeszámolók. 

E
g
és

zs
ég

 

A komplex 

egészségfogalom 

feltárása, 

elfogadtatása és 

tudatos megélésre 

való felkészítés. 

Felvilágosítás, 

tájékoztatás a 

tantárgyi 

lehetőségeket is 

kihasználva.  

Szemléletformálás. 

Szűrések 

támogatása. 

Példamutatás. 

Mindennapos 

testnevelés. 

Életmód tanácsadás 

tantárgyi keretek 

között és azon túl. 

Iskolai étkezés és 

büfé kínálatának 

alakítása. 

Kampányok 

Tantárgyi oktatás. 

Külső szervezetek 

igénybe vétele. 

Önkéntes munka 

célirányos 

szervezése. Tanulói 

projektek. A sport 

támogatása. 

  

Egészségfejlesztési program  

Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy saját egészségüket 

felügyeljék és javítsák. A Centrum iskoláiban az egészség-nevelés változatos kommunikációs formákat 

használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, mely az egészséggel kapcsolatos 

ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása 

érdekében. A feladatokat egészség érdekében és cselekvésorientált tevékenységek során oldjuk meg. 

Az egészségnevelés feladatai a helyi tantervben és az éves munkatervben kerülnek meghatározásra. Ehhez a 

Centrum iskolái az itt meghatározott elveket és az azokhoz kapcsolt tartalmakat alkalmazzák.  

Elvek Célok Területek Oktatási tartalmak 

(tantárgyi és 

osztályfőnöki) 

Egyaránt elősegítjük 

a tanulók a nevelő-

testület és az iskolai 

dolgozók egészség 

Az iskolával együtt 

élők képesek 

legyenek objektíven 

felmérni saját 

Oktatómunka: 

Az iskolai 

egészségnevelés ahhoz 

járul hozzá, hogy a 

Az egészséges 

testtartás és mozgás.   
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védelmét, az 

egészség 

fejlesztését.  

Együttműködés a 

pedagógiai, az 

egészségügyi, a 

gyermekvédelmi 

szakemberekkel, a 

szülőkkel és a 

diákokkal, hogy az 

iskola egészséges 

környezet legyen.   

Egészségfejlesztést 

és a tanácsadást 

segítő programokat 

biztosítunk.  

Az oktatási-nevelési 

gyakorlat tekintetbe 

veszi a pedagógusok 

és a tanulók jól-létét 

és méltóságát, 

többféle lehetőséget 

teremt a siker 

eléréséhez, elismeri 

az erőfeszítést, a 

szándékot, 

támogatja az egyéni 

előre jutást.  

 

egészségi 

állapotukat!  

Az érintettek 

ismerjék az 

egészségkárosító 

tényezőket, azok 

veszélyeit!  

El kell érni, hogy 

saját és környezetük 

egészségéért 

szándékuk tettekben 

nyilvánuljon meg.  

 

A mindennapi 

életben alkalmazzák 

a megtanultakat. 

  

A tanulók, tanárok 

és szülők értsék az 

egészséggel 

összefüggő kérdések 

fontosságát, az ezzel 

kapcsolatos 

beállítódások 

szilárdak legyenek, s 

konkrét 

tevékenységekben 

alapozódhassanak 

meg. 

 

tanulók kellő ösztönzést 

és tudást 

szerezhessenek egy 

személyes és környezeti 

értelemben egyaránt 

ésszerű, a lehetőségeket 

felismerő és 

felhasználni tudó, 

egészséges életvitelhez.  

 

Példamutatás 

Az egészséges életmód, 

életszemlélet, 

magatartás 

szempontjából lényeges 

megnyilvánulások 

vállalása. 

 

Öntevékenység:  

(Tanári, tanulói) 

Önmagunk és egészségi 

állapotunk ismerete.  

Sport. 

Szűrések. 

Önkéntes munka. 

 

Az étkezés, a 

táplálkozás, 

szenvedélymentesség.  

A betegségmegelőzés 

és fegyelmezett 

gyógyulási folyamat.  

A barátság, a 

párkapcsolatok 

szerepe az 

egészségmegőrzésben.  

A személyes 

krízishelyzetek 

felismerése és kezelési 

stratégiák ismerete. 

Drog-prevenció. Az 

áldozattá válás 

elkerülésének 

technikái. 

 

 

 

2.11.  A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  

Az esélyegyenlőség biztosítása az a pedagógiai feladat, ami során biztosítani kell a rossz vagy gátló 

objektív körülmények ellenére történő eredményes személyiségfejlődést és tanulmányi haladást. 

Ennek érdekében azonosítani kell a lehetséges tevékenység területeket, feladatokat és a felelősséget. 

Az általános feladat meghatározás mellett az éves munkaterv és az oktatók munkaköri leírása is 

meghatározza a felelősséget és feladatokat. 

A tanulók kisebb csoportjai és egyének vonatkozó munkatervi és óratervi feladatokban iskolánk 

oktatói esélyegyenlőséget biztosító eljárásaik között rendeltetésszerűen és folyamatosan alkalmazzák 

a 2020-ban záruló GINOP 6.2.2. projekt eredményeit 

A tanulók esélyegyenlősége csak a pedagógiai folyamat egészében biztosítható. A kiemelt elemeknek 

és feladatoknak, eseti eljárásoknak és kampányoknak is ebbe kell illeszkedni. Az állandó figyelem és 

az erre irányuló pedagógiai munka alábbiak szerint valósul meg: 
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Tevékenységterület Feladat Felelősség 

Beiratkozás, differenciált 

oktatás, egyéni fejlesztés, 

előmenetel-követés, 

fegyelmezés, jutalmazás, 

humánerőforrás biztosítás és 

fejlesztés, partnerség, 

szolgáltatások igénybevétele. 

Nyilvántartás, 

differenciálás, 

korrepetálás, 

lemorzsolódás elleni 

védelem, kiemelt drog-

prevenció, szabadidő 

szervezés támogatása, 

pályázati és ösztöndíj 

lehetőségek ismertetése, 

támogatása 

Bánásmód, jogismeret, 

osztályfőnöki munka, 

szaktanári munka, vezetői 

felelősség, beszámoltatás, 

munkaköri leírások 

kiegészítése konkrét 

feladatokkal, 

 

2.12. A tanuló jutalmazásával összefüggő szabályok 

A tanulót a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért a házirendjében foglaltak szerint jutalmazni kell.  

Kiemelt jutalmazás jár azoknak a tanulóknak, vagy tanulói közösségeknek, akik személyesen vagy 

közösségben fontos és azonosítható feladatot vállaltak és teljesítettek a lemorzsolódás 

megakadályozásában. 

Biztosítjuk a jutalmazott tanulók és eredményeik nyilvánosságát az iskolán belül és az iskolai 

honlapon a nagyobb helyi és társadalmi közösségek számára is.  

 

2.13. Az oktatói testület által szükségesnek tartott további elvek 

 iskolák közötti együttműködés projektfeladatok részegységeinek megvalósításában 

 

3. A képzési és a kimeneti követelmények . 

 A képzési és kimeneti követelmények és a programtanterv alapján a szakképző intézményre 

konkretizált képzési program 

 

4. Iskolánkban alkalmazott értékelési formák és az előmeneteli biztonság. 

Az értékelés elveit és szakmai alapjait 2.7. szakasz tartalmazza Az értékelési feladatok teljesítése 

során az értékelési formák készletének meghatározásakor és megválasztásakor alapozunk a 

lemorzsolódás megelőzését segítő 2020-ban záruló projekt (GINOP 6.2.2.) eredményeinek 

továbbvitelére és kiterjesztésére. megválasztásakor alapozunk a lemorzsolódás megelőzését segítő 

2020-ban záruló projekt (GINOP 6.2.2.) eredményeinek továbbvitelére és kiterjesztésére. 

 
4.1. Az előmeneteli biztonság 
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Az értékelési formák sokszínűségével ösztönözzük a tanulást és előmeneteli biztonságot nyújtunk a 

tanulóknak. Ez azáltal biztosított, hogy meghatározott keretek között a tanuló a kötelezők mellett 

választhat is értékelési formákat. Ez egyaránt fontos és ösztönző a tehetséggondozásban és a 

lemorzsolódás elleni munkában. 

Az előmenetelei biztonságot fokozó oktatói munka során iskolánk eljárásaik között rendeltetés-

szerűen és folyamatosan alkalmazzák a GINOP 6.2.2. projekt eredményeit. 

4.2. Az egyes tantárgyakhoz alkalmazott értékélési eljárások  

4.2.1. A tanulói teljesítmény értékelésének általános területei 

Ellenőrzési, értékelési forma 

szóbeli felelet egy vagy több tananyagegységből 

feleletet helyettesítő dolgozat 

részdolgozat (több tanóra tananyagából) 

előre bejelentett témazáró dolgozat, nagydolgozat 

projektmunka 

kiselőadás, prezentáció 

azonnali válaszért kapott jutalomjegy 

gyakorlati munka 

készségtárgyak esetében gyakorlati feladat 

órai munka, tanári vagy tanuló ajánlás alapján 

házi feladat, házi dolgozat védés jellegű bemutatással 

szorgalmi feladat, bemutatással vagy „védéssel” 

egyéni vagy csoportos tanulói munkák, gyűjtemények 

bemutatásáért kapott érdemjegy 

szakköri munka eredményének beszámítása tantárgyi 

jegybe 

vizsga típusú dolgozat pl. „kisérettségi” 

az iskolában kidolgozott standardizált tesztek 
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iskolán kívül összeállított standardizált tesztek 

iskolán kívüli versenyen elért eredmény beszámítása 

évfolyamdolgozat 

4.2.2. A tanulói teljesítmény értékelésének egyedi eljárásai és azok alkalmazása 

Ellenőrzési, értékelési forma 

A helyi tantervben 
meghatározott 
gyakoriság. 

Ajánlott, de tanulói 
közösségi igény, vagy 
egyéni igény esetén 
kötelező 

Személyre szabott házi feladat vagy 

dolgozat, tehetséggondozási céllal, 

vagy lemorzsolódás elleni pedagógiai 

munka keretében 

Két, egymást követő 

elégtelen érdemjegy 

után kétheti 

gyakorisággal a folyó 

félév végéig 

kötelező. 

Az első elégtelen 

érdemjegy után ajánlott 

Személyre szabott szorgalmi feladat, 

bemutatással vagy „védéssel” 

Érdemjegy javítási 

céllal kötelező, ha az 

eredményesség 

romlik. 

Tehetséggondozási céllal 

ajánlott a tanulóval 

egyeztetés alapján. 

Személyre szabott, 
tananyagfüggetlen, 
tanulástámogató 
feladatok értékelése 

Nincs kötelező 

formája. 

Tanulói 

kezdeményezésre 

javasolt. 
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4.3.  Az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 

Iskolánkban a 4.2. részben felsorolt értékelési formák alkalmazhatók. Egy tantárgyban az értékeléshez 

legalább 2 féle értékelési formát kell használni. 

Az elektronikus naplóba a szerzett érdemjegyeket az értékelési forma megjelölésével kell bejegyezni. 

A leggyakoribb és formalizált írásbeli eljárások rendje, amit a helyi tantervben a tantárgyi 

jellemzőknek megfelelően alkalmazunk: 

Formái:  Tartalma:  Megíratás módja, rendje, korlátai, 

súlya:  

Év eleji felmérés  Aktuális tudásszint felmérése, a 

tovább haladáshoz szükséges 

tudásszint ellenőrzése  

Ha nem előzi meg ismétlés, akkor 

csak a tájékozódást szolgálja. Ilyen-

kor nem osztályozunk.  

Rövid írásbeli számon-

kérés  

Egy adott témában való 

tájékozottságot, az órára való 

felkészülést ellenőrzi  

15-25 perces, bármikor megíratható, 

súlya a szóbeli felelettel egyenértékű.  

Témazáró dolgozat  A tananyag egy nagyobb téma-

körének alkalmazás képes tudását 

méri  

Terjedelme 45 perc, esetenként 2*45 

perc. Egy napon legfeljebb két téma-

záró dolgozat íratható. A témazáró 

dolgozatot összefoglalásnak kell 

megelőzni és a megíratás időpontját, 

témaköreit a diákokkal előre tudatni 

kell.  

Év végi felmérés  A tanév tananyagának 

alapkövetelményeit méri  

Több órás ismétlésnek kell 

megelőznie, előre be kell jelenteni.  

 

4.4.  A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei  

Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt minimális, a tovább 

haladáshoz szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek meglétét és a 

minimális tényanyag tudást valamennyi tantárgyból. A tanulók magasabb évfolyamra lépésének 

megállapítása a nevelőtestület osztályozó értekezletének jogkörébe tartozik. 

A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételeit előíró és kizáró feltételek határozzák meg. 

Előíró feltételek: 

A tanulónak teljesítenie kell a tantárgyra vagy más sajátos képzési formára előírt képzési 

követelményeket a szorgalmi időszak végére, vagy a jogszabályban meghatározott javító-, 

pótló-, illetve különbözeti vizsgán.  

Nem teljesítés esetén a tanuló ideiglenesen és feltételesen akkor látogathatja magasabb 

évfolyam óráit, ha szakmai programnál magasabb rendű jogszabály különös elbírálási esetet 

határoz meg. 
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4.5. Az egyéni sajátosságok figyelembevételének szabályai.  

 Az egyéni sajátosság típusához és fokához igazodó fejlesztést elsősorban integráltan, tanórai 

keretek között, a szakértői véleményben javasolt kompetenciákat fejlesztve valósítjuk meg.  

 Az értékelésnél, vizsgáknál figyelembe vesszük a szakértői vélemény javaslatait, a javasolt 

mentességeket biztosítjuk, ha az a szakma elsajátításában nem gátolja a tanulót. 

 (5) Alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek: 

5.1. A projektoktatás alkalmazása 

A projektoktatás során egy összetett, komplex, tantárgyi vagy gyakran a mindennapi életből származó 

téma kerül feldolgozásra. A projektmódszer egy sajátos tanulási egység, amelynek középpontjában 

egy probléma áll. A feladat a probléma megválasztásán és megoldásán túl a lehető legtöbb 

vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához 

kapcsolódnak. 

A végrehajtandó feladat sokszínűsége biztosítja a közös alkotáshoz való hozzájárulás sokféleségét, 

ezzel segíti a foglalkoztatók által kiemelten igényelt szociális kompetenciák, így az együttműködés, a 

kreativitás és kommunikáció fejlesztését.  

Minden külön módszertani erőfeszítés nélkül lehetővé teszi, hogy a résztvevők a korábbi élményeik, 

tapasztalataik, tehetségük és ambícióik szerint válasszanak részfeladatot. A projektoktatás a 

hagyományos oktatás kiegészítő elemeként alkalmazandó. 

A projektmódszer átlép a hagyományos oktatáson, az iskola hagyományos időkeretein, falain, élet 

közeli problémákból indít, és minden résztvevő mindenféle tapasztalatára épít. 

A projektmódszer a tanulói tevékenységek tudatos tervezését igényli. A tervezés két fő szinten 

történik: az első az egész folyamatra vonatkozik, amely során meghatározott ismeretekhez és 

képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. A másik szint az egyes projektek megtervezését jelenti, 

amelyhez a tanári motiváció és segítség tudatos jelenléte szükséges.  

A végrehajtandó feladat sokszínűsége biztosítja a közös alkotáshoz való hozzájárulás sokféleségét.  

A feladatválasztás történhet osztályközösségi szinten, munkaközösségi szinten, több tanulócsoport 

bevonásával. A témaválasztás lehet tanulói, vagy pedagógus kezdeményezésére.  

Iskolánkban tantárgyon belüli, tantárgyközi, technikai, környezetvédelmi és versenyfelkészítést segítő 

projektekre van lehetőség.  

A projekt oktatás kritériumai a következők: 

 A kiinduló pont a tanulók probléma felvető kérdése legyen, a tervezés közösen történjen. 

 A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon a valóságos helyzetekhez. 

 Adjon módot individualizált munkára. 

 Adjon módot csoport munkára. 

 Kidolgozása összefüggő, hosszabb időtartamra nyúlon el. 

 Interdiszciplinaritás jellemezze. 
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 A pedagógusok és a tanulók egyenrangú, ám különböző kompetenciákkal rendelkező 

partnerekként dolgozzanak együtt. 

 A tanulók önállóan döntsenek, és legyenek felelősek saját döntéseikért. 

 A pedagógus vonuljon vissza stimuláló, szervező, tanácsadó funkcióba.  

 A tanulók közötti kapcsolatok erősek, kommunikatívak legyenek 

 

5.2. A tantárgyi koncentráció és integráció. 

Iskolánkban a pedagógusok tudatosan keresik a tantárgyi tartalmakból adódó érintkezési pontokat. 

Pedagógiai munkánk az eredeti és alapvető képzési cél szolgálatába állított egységes szellem alapján 

folyik. Ennek keretében a tanulócsoportok jellemzőihez igazodó differenciált tantárgyi koncentrációt 

alkalmazunk. 

Ezért a tantervi a célrendszerrel megegyező, a tananyag kiválasztásával, elrendezésével és a 

követelmények meghatározásával összefüggő erőteljes koordinációt, kapcsolatkeresést valósítunk 

meg. Egyaránt alkalmazzuk az egy tárgyon belüli, a különféle témaköröket érintő, és a különböző 

tárgyak közötti koncentrációs törekvéseket.  

Általában a pszichológiai elvet alkalmazzuk, mert a heterogén összetételű osztályokban alapvető a 

tanuló fejlődéséhez, életkori sajátosságaihoz, érdeklődéséhez való igazodás, és tananyag felépítés. 

Alapvető didaktikai elveink tehát a fokozatosság, a folytonosság (a tematikai egységek között szoros 

tartalmi és logikai összefüggés megléte, ne legyenek „hézagok”), és érvényesülhet a koncentrikus 

építkezés elve. 

A tantárgyi tartalmakat középpontba állító eljárás során elsősorban a tananyag megfelelő sorrendjére 

és tudományos logikájára figyelünk, a gyermek pszichikus jellemzőinek figyelembe vétele ebben 

változatban nem elsődleges. Ezt az integrációs változatot csak olyan tanuló csoportban vagy 

osztályban alkalmazzuk, ahol nincsenek lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók, és a 

tehetséggondozási feladatok megkövetelik ezt az eljárást. 

A történeti elvek követésére alapozó tantárgyak esetében a tanulók sajátosságaihoz való 

alkalmazkodás lehetősége szűkebb, de a tananyag elrendezésével ezeknél a tantárgyaknál is 

törekszünk a hatékony tanulás támogatására és a tantárgyak közötti kapcsolatteremtésre is. 

A tanulók sajátosságainak figyelembevételétől függetlenül az életegységek szerinti tanítás elvét is 

alkalmazzuk. Ez a szűkebb értelemben vett koncentrációs lehetőség, azért szükséges mert egyes 

képzési feladatok elhárítatlanul átlépnek a tantárgyak közötti határvonalon. Ilyen esetekben a 

projektrendszerű tanítási programok jelentenek megoldást. Az életegységek szerinti tanítás elvét 

alkalmazzuk az azonos lemorzsolódási veszélynek kitett tanulók csoportjára is. 
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A Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki 

Technikumának Oktatási programja 
 

Közismereti tantárgyak 
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Magyar nyelv és irodalom  
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                                                           9–12. ÉVFOLYAM  

 

Az anyanyelv már nevében is a legszorosabb összetartozást fejezi ki az azonos nyelvet beszélő emberek 

között. Az anyanyelven megszülető irodalom alkotói és hallgatói olyan olvasói hagyományt, kultúrát 

teremtenek, amely megerősíti egy közösség tagjainak az identitását, mert a „… nemzeti hagyomány s nemzeti 

poézis szoros függésben állanak egymással.”(Kölcsey Ferenc). Egy nemzet megmaradásának alapja, de 

fennmaradásának, jövőjének  is a záloga a kultúrája, az anyanyelve.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgynak ezért van kitüntetett szerepe: gondolkodni tanít, ismereteket ad át, 

szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz. Egy nép szimbolikus szövegei többnyire irodalmi alkotások, 

amelyek a legszorosabb összetartozást fejezik ki. Ezek olvasása, tanítása személyiséget formál, fejleszti a 

szépérzéket, az ítélőképességet, az erkölcsi érzékenységet. Ezzel a magyar nyelv és irodalom tantárgy az 

érzelmi nevelés egyik legfontosabb eszköze.  

Kultúránk, benne irodalmunk magyarul született meg, és ezen a nyelven formálódik tovább. A magyar 

irodalom a Kárpát-medence magyarságának irodalma. Nyelvünk, történelmünk, kultúránk közös. Kulturális 

értelemben egy nemzet vagyunk. Ezért a magyar nyelv és irodalom tantárgy  is a Kárpát-medencei magyarság 

irodalmát, szellemi örökségét egységesen és egységben kezeli.  

 

A középfokú képzés szakaszában, a 9–12. évfolyamon a nevelésnek-oktatásnak sok és sokrétű cél- és 

feladatrendszere van: 

 cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát. 
Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén 
szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Ismerjék és értsék múltjukat, jelenüket, benne 
önmagukat.  

 A tanulók felkészítése arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később formálói legyenek.  
 A tanulók megértsék a gondolkodás, a viselkedés és a nyelvhasználat összefüggéseit,  

ennek feltétele a biztos szövegértés és szövegalkotás képességének fejlesztése. Az, hogy a diákok 

szabatosan és pontosan, illetve a kommunikációs helyzetnek megfelelően tudják kifejezni magukat.  

 Ismerjék nyelvünk szerkezetét, grammatikáját, a nyelvhelyességi szabályokat, a stilisztikai 
árnyalatokat, hiszen csak ezek ismeretében tudják megítélni saját és a többi ember nyelvi 
teljesítményét. Ezek alapján ismerik fel az adott kommunikációs helyzetet, szövegösszefüggést, a 
műfaji elvárásokat. 

 Cél, hogy a nyelvi megnyilatkozások jelentésszintjeit és -árnyalatait a képzési szakasz végén 
megértsék, mert így veszik észre a manipulációt vagy értik meg  az összetett üzeneteket. 

 A tanulók tudják elhelyezni anyanyelvüket a világ többi nyelve között, ismerjék nyelvük történelmi 
fejlődését. Értsék, hogy a nyelv a jelenben is folyamatosan változik, s ezért a változásért felelősséggel 
tartoznak.  

 Alakuljon ki nyelvhasználati igényességük. Legyen elemi elvárás számukra – önmaguktól és másoktól 
is – a pontos és a magyar nyelvhelyességi szabályokat betartó szövegalkotás, a magyar helyesírás 
szabályainak ismerete. 
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 Értsék meg és példákkal tudják szemléltetni, hogy a nyelv és a gondolkodás, a beszéd és a 
gondolkodás feltételezik egymást, szorosan összefüggnek, ismerjék fel, hogy a nyelv szegényedése a 
gondolkodás szegényedését jelenti.  

 Fontos cél a digitális kompetencia fejlesztése is, az IKT-eszközök tudatos és kreatív alkalmazása.  
 A digitális világ bővülésével a diákokra hatalmas információ-mennyiség zúdul. Meg kell tanulniuk 

kiválasztani a fontos, értékes adatokat és ismereteket, azt is, hogy ezen adatokat és információkat 
etikusan és kritikusan használják, építsék be  tudásukba. 

 Az irodalmi szövegek megértéséhez elengedhetetlen, hogy a diákok rendelkezzenek megfelelő 
művészettörténeti, műfajtörténeti, irodalomelméleti, -történeti ismeretekkel. A képzési szakasz első 
felében ezek az ismeretek állnak a tananyag középpontjában. Fontos, hogy a diákok az irodalmat egy 
közösség történelmi-társadalmi folyamataként is lássák. A képzési szakasz második felében a szerzői 
portrék és  látásmódok is helyet kapnak. Mindkét képzési szakasz célja és feladata az irodalmi művek 
elemző értelmezése. Ez fejleszti a gondolkodást, az erkölcsi érzéket, segíti az érzelmi nevelést. Az 
önálló elemzési készség fejleszti az önismeretet, önbizalmat ad, fejleszti az anyanyelvi kompetenciát 
is. 

 Cél, hogy a tanulók rendelkezzenek az irodalmi művek értelmezéséhez szükséges elemzési 
stratégiákkal. A művek tartalmi összefoglalásán túl vállalkozzanak önálló értelmezés kialakítására. 

 Vegyék észre a különböző korok szerzői, művei között kialakuló párbeszédet, az irodalom 
vándortémáit és motívumait, értsék meg azok jelentésváltozását. 

 A XXI. század emberei már élethosszig tanulnak, ezért a diákoknak meg kell őrizni kíváncsiságukat, 
meg kell tanulniuk középiskolás módon tanulni. Ennek feltétele, hogy olvasó emberekké neveljük 
őket, akik többféle olvasási és értelmezési technikákkal rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket 
képesek mérlegelve végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, 
hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek meglátni és kiemelni az összefüggéseket. Tudnak 
önállóan jegyzetelni. 

 Alakuljon ki a diákokban az önfejlesztés igénye. Ennek alapja az önvizsgálaton alapuló magatartás és 
gondolkodás fejlesztése. Az irodalmi szövegek sokfélesége biztosítja, hogy olyan esztétikai, morális, 
lélektani, társadalmi kérdésekkel szembesüljenek a tanulók, amelyekben felismerik önmagukat, saját 
gondjaikat. 

 Kiemelt cél a gondolkodni tanítás, kíváncsiságuk, alkotókedvük megtartásával. 
 

A magyar nyelv és az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: az alaptantervben 

meghatározott hat fő fejlesztési területből (szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá nevelés; mérlegelő 

gondolkodás, véleményalkotás; anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek; irodalmi kultúra, irodalmi 

ismeretek) négy mindkét tantárgy keretében fejleszthető. Minden nyelvtanóra kiemelt feladata a szövegértés 

és a szövegalkotás tanítása. 

 

A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.  A tantárgyi koncentráció 

kialakítása a tantárgyi struktúra egyik fontos elve. Bizonyos irodalmi témakörök feldolgozásához ajánljuk a 

művek filmes vagy színházi adaptációjának beépítését az órai munkába vagy a házi feladatba. 

 

A magyar nyelv és irodalom tanításának nemcsak a műveltségátadás, a kompetenciafejlesztés, hanem az 

érzelmi nevelés is a célja. A diákok érzelmi fejlődése az alapja későbbi személyes boldogulásuknak, 

együttműködési képességüknek, társadalmi beilleszkedésüknek és kulturált viselkedésüknek. 
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A képzési szakasz feladata, hogy a tanulókat felkészítse az érettségire, tegye lehetővé – megfelelő ismeret, 

műveltség átadásával, a tanulói kompetenciák fejlesztésével – a sikeres továbbtanulást, a társadalomba való 

beilleszkedést. Érett, gondolkodó, ép erkölcsi érzékkel rendelkező, kiegyensúlyozott felnőttekként kerüljenek 

ki a közoktatásból. 

 

  

Az órakeret minimum 80%-át a törzsanyagra kell fordítani. Az órakeret 20%-át a szaktanár választása alapján 

a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, gyakorlásra vagy a tanórán kívüli tudásszerzésre 

(múzeumlátogatás, színházi előadás megtekintése, előadó meghívása), kompetenciafejlesztésre, 

projektmunkák megalkotására lehet felhasználni. A választást segítő javaslatok a részletesen szabályozott 

kötelező törzsanyag mellett találhatók.   

A magyar nyelv és irodalom tantárgy kötelező törzsanyagában csak lezárt, biztosan értékelhető életművek 

szerepelnek. Ezen felül, a választható órakeret terhére a tanár szabadon beilleszthet kortárs alkotókat, 

műveket a tananyagba.  

Ha a szaktanár úgy ítéli meg, hogy az órakeret 100%-át a törzsanyag tanítására kell fordítania, lemondhat a 

választás lehetőségéről.  

 

 

A törzsanyag órai feldolgozása kötelező.  

 

A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott témák, művek 

I. A törzsanyag 

A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási eredmények elérését 

biztosítják. 

II. A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választását a helyi 

sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően. 

 

A törzsanyagot jelentő témákra, művekre, tevékenységekre szánt órák nem vonhatók össze a szabadon 

választott témák, művek értelmezésére szánt órákkal. Az ajánlott, illetve választott témákra szánt órakeretet 

a pedagógus akkor használhatja fel, ha a törzsanyagot már feldolgozta a diákokkal. 

A szövegek kiválasztásakor is ez a két elv érvényesül a magyar nyelv és az irodalom tanításában is: a törzsanyag 

témái és művei, a hozzájuk kapcsolódó választható témák, művek, illetve a szabadon választható témák, 

művek. 
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Az irodalom és média (film, tévéjáték, színház) kapcsolata azt jelenti, hogy a szaktanár döntése alapján – a 

kötelező olvasmányok kivételével – vagy a művet olvastatja el a diákokkal, vagy annak feldolgozását nézik 

meg 

 

9–10. ÉVFOLYAM 

 

A középiskolai képzés első szakaszának kiemelt cél- és feladatrendszere: 

 A tanulás tanulása. Egy új tanulási szakaszt kezdenek el a diákok, nagyobb, bonyolultabb 

tananyagokkal találkoznak. Meg kell tanulniuk a lényeget kiemelni, vázlatot írni, 

gondolataikat írásban és szóban is pontosan és szándékaik szerint árnyaltan, adekvátan 

kifejezni. 

 A diákok szövegértésének folyamatos fejlesztése. A biztos szövegértés nemcsak a magyar 

nyelv és irodalom, de valamennyi tantárgy értő és eredményes tanulását segíti, feltétele a 

gondolkodás és a beszéd fejlesztésének is. 

 A szövegértés és -alkotás tanulásának feltétele a biztos anyanyelvi (grammatikai, stilisztikai) 

ismeret, a kommunikációelmélet alapvető fogalmainak elsajátítása, hiszen csak így tudják a 

tanulók felismerni az adott kommunikációs helyzetet.   

 Az érvelési képesség és a beszédkészség folyamatos fejlesztése.  

 A tanulók személyiségfejlesztésének feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel ahhoz, 
hogy kérdéseket tudjanak megfogalmazni, az irodalmi szereplők, konfliktusok és saját élethelyzeteik 
között felfedezzék a párhuzamokat, kialakuljon elvonatkoztató képességük, s igényük és képességük 
arra, hogy kifejezzék saját véleményüket. 

 Ez a két évfolyam a diákok számára a tájékozódás, saját tehetségük és érdeklődési körük 

felfedezésének kora, ezért elengedhetetlen, hogy sokféle ismerettel és ismerethordozóval 

találkozzanak. 

 Tudásuk megszerzésében és bővítésében a hagyományos információhordozókon kívül egyre 

erőteljesebb szerepet kapnak a digitális eszközök. Cél ezek észszerű, gondolkodásukat segítő, 

etikus használatának elsajátítása. 

 A képzésnek ebben a szakaszában már rendszerezett nyelvtani és irodalmi (irodalomtörténeti, 

-elméleti, és műfaji) ismeretek elsajátítása elvárt eredmény, hiszen a képzési szakasz második 

felében csak így lesznek képesek a tanulók az irodalomtörténeti ismereteiket rendszerezni, így 

sajátítják el a nyelvészet és az irodalomtudomány – korosztályuknak megfelelő szintű – 

szaknyelvét, s így tudnak az érettségi dolgozatban is elvárt szintű, nyelvezetű esszét, érvelést, 

műfajnak megfelelő gyakorlati szöveget alkotni. 
 

A magyar nyelv és irodalom nem pusztán tantárgy a középiskolában, hanem kulcsszerepet tölt be a tanulók 

identitásának kialakításában, megismerteti velük saját kultúrájukat, nemzeti önazonosságukat, fejleszti 

érzékenységüket. A tanulókat segíti abban, hogy a kommunikációs célnak megfelelően fejezzék ki magukat. 

Fejlődjék érvelési kultúrájuk, könnyebben beilleszkedjenek környezetükbe, és ismerjék fel saját tehetségüket. 

  

Magyar nyelvből a 10. évfolyamon év végén a tanulók anyanyelvi ismereteinek felmérése ajánlott. 
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A 9–10. ÉVFOLYAM TANANYAG TARTALMA: 

Magyar nyelvtan 
TÖRZSANYAG  

(óraszám 80%-a) 

 AJÁNLOTT TANANYAG 

 

I. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális 

kommunikáció 
A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói A formális és informális beszédhelyzetekben 

való viselkedés 

Megszólítások, magázódás, tegeződés, a 

kapcsolattartás formái 

A gesztusok és viselkedés, gesztusok és 

kultúrkörök 

A médiafüggőség, a virtuális valóság 

veszélyei 

A reklámok hatása nyelvhasználatunkra 

Az internet mint hiteles adatforrás; plágium; 

adatvédelem 

A személyközi kommunikáció 

A nem nyelvi jelek 

A tömegkommunikáció fogalma, típusai és 

funkciói 

A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra 

és a nyelvre 

Médiaműfajok 

A digitális kommunikáció jellemzői, 

szövegtípusai, az új digitális nyelv 

 

II. A nyelvi rendszer,  a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a 

magyar és az idegen nyelvek 

A nyelv mint jelrendszer A jelnyelvek (pl.: a siketek jelelése) 

Fonémák más nyelvekben. A magyar 

fonémák összevetése a tanult idegen nyelvek 

fonémáival 

A hangok hangulata, hangszimbolika 

A tőtípusok, illetve a toldalékok 

meghatározása, grammatikai funkcióik 

Néhány ismert szófaji rendszer bemutatása 

A szófajváltás, a többszófajúság 

Rendszermondat, szövegmondat 

Mondatok elemzése szerkezeti rajzzal 

A szinteződés, tömbösödés a mondatban 

A nyelvi szintek 

A magyar nyelv hangrendszere 

Hangkapcsolódási szabályszerűségek 

A szavak felépítése, a szóelemek (szótő, képző, 

jel, rag) 

A magyar nyelv szófaji rendszere: 

alapszófajok, mondatszók és viszonyszók 

A szószerkezetek (szintagmák) 

A mondat fogalma és csoportosítási 

szempontjai 

Az egyszerű mondat: 

az alany, az állítmány, a tárgy, a határozók, a 

jelzők 

Az összetett mondat 

Az alárendelő összetett mondatok 

A mellérendelő összetett mondatok 

A többszörösen összetett mondatok 

III. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; 

szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás 
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A szöveg fogalma. A szövegösszefüggés, a 

beszédhelyzet 

Szövegszemantika 

A szöveg és a szöveget kiegészítő, nem 

szövegszerű elemek  (kép, ábra, táblázat, 

tipográfia) kapcsolata 

Szöveg és vizualitás: képversek, konkrét 

költészet 

Intertextualitás: a szövegek transzformációi 

(pl. mém) 

A szöveg típusai, a szöveg szerkezete 

A szövegkohézió (lineáris és globális) 

A szöveg kifejtettsége 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, 

fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv) 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok 

és nyelvhasználati színterek szerint 

A legjellegzetesebb szövegtípusok, 

szövegfajták  

Az esszé 

A munka világához tartozó szövegek (a 

hivatalos levél típusai, önéletrajz, motivációs 

levél) 

Az intertextualitás 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek 

szerepe a szöveg értelmezésében 

IV. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok  

A stílus fogalma és hírértéke Mindennapi stilisztikánk: társadalmi elvárások 

és megnyilatkozásaink stílusa 

Stílusparódia 

Korstílusok, stílusirányzatok 

Az íráskép stilisztikai hatásai  

Egyéni szóalkotások stilisztikai hatása 

Összetett képrendszerek, képi hálózatok, 

jelképrendszerek 
 

A stílus kifejező ereje 

Stílusrétegek: 

társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, 

szónoki és irodalmi stílus 

Stílusárnyalatok (pl.: neutrális, gúnyos, patetikus, 

népies, familiáris, költői, archaikus) 

A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, 

nominális stílus, a körmondat) 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés 

Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő szóképek 

/metafora, szinesztézia/, érintkezésen nyugvó 

szóképek /metonímia, szinekdoché/, összetett 

szóképek /összetett költői kép, allegória, 

szimbólum/) 

Költői alakzatok (ismétlés, felcserélés, kihagyás) 

köznyelvi és irodalmi szövegekben 

 

Irodalom 

TÖRZSANYAG AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  
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(óraszám 80%-a) 

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

       A) Az irodalom és hatása 

           Karinthy Frigyes: A cirkusz 

 

Örkény István: Ballada a költészet  

hatalmáról 

II. János Pál pápa levele a művészeknek 

(részletek)  

 

       B) Szerzők, művek párbeszéde  

           Aiszóposz: A tücsök és a hangya 

           Hajnóczy Péter: A hangya és a tücsök 

           Romhányi József: Tücsökdal  

  

C) Népszerű irodalom. Az irodalom 

határterületei 

 

           Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes- 

           történetek (részletek) 

Irodalom és film  

Agatha Christie: Tíz kicsi néger 

D) Műnemi-műfaji rendszer  

II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 
A) Az ősi magyar hitvilág 

Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek 

(részletek)  

Diószegi Vilmos: Az ősi magyarok hitvilága 

(Világfa) 

Anonymus: Gesta Hungarorum (ford.: Pais 

Dezső) (részletek) 

Jankovics Marcell: Az égig érő fa (részlet) 

 
            Irodalom és mozgókép: 

Jankovics Marcell: Ének a csodaszarvasról 

(részlet) 

B) A görög mitológia   

A világ születése; istenek születése és harca; 

istenek nemzedékei, világkorszakok; az ember 

teremtése 

Az olimposzi istenek  

A görög mitológia híres történetei (Hermész, 

Dionüszosz, Héraklész tettei, Daidalosz és 

Ikarosz, Thészeusz és Ariadné, a Minótaurosz) 

További görög mítoszok: 

Hésziodosz: Istenek születése (részletek) 

Hésziodosz: Munkák és napok (részletek) 

A görög mitológia motívumainak, alakjainak 

megjelenése későbbi korok irodalmában 

 

 

C) Egyéb teremtésmítosz  

Babiloni teremtésmítosz (részlet)   

III. A görög irodalom 
A) Az epika születése  

Homérosz: Íliász vagy Odüsszeia (részletek)  

B) A görög líra, az időmértékes verselés 

Alkaiosz: Az állam hajója Szemelvények az antik görög lírából 

 Alkaiosz: Bordal 

Szapphó: Aphroditéhez 

Szapphó: Édesanyám! Nem perdül a rokka 

Anakreón: Töredék a halálról 
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Anakreón: Gyűlölöm 

C) A görög dráma   

Színház- és drámatörténet: 

Szophoklész: Antigoné  

Szophoklész: Oidipusz király 

Arisztophanész: Lüszisztraté 

IV.  A római irodalom   

A) A polgárháborúk kora 

Catullus: Gyűlölök és szeretek Catullus: Éljünk, Lesbia 

B) Augustus kora  

Vergilius: Aeneis (Első ének, 1-7.sor) Vergilius: IV. ecloga 

Horatius: Leuconoénak  

Horatius: Licinius Murenához 
Vergilius: IX. ecloga 

Horatius: Thaliarchushoz 

Ovidius: Átváltozások 

               Pygmalion 

V.  A Biblia mint kulturális kód 

A) Az Ószövetség (részletek)  

a) Történeti könyvek 

Mózes első könyvéből részletek: Szemelvények az Ószövetségből 

Az Ószövetség motívumainak megjelenése 

későbbi korok irodalmi alkotásaiban 
 Teremtéstörténet 

 József 

Mózes második könyvéből részletek: 

 Kivonulás Egyiptomból (részletek), a 

Tízparancsolat 

b) Tanító könyvek 

 Zsoltárok könyve (23., 42.) 

 Az Ószövetség és a film 

Ridley Scott: Exodus vagy 

Roger Young: Mózes  

(vagy más Ószövetség-feldolgozás) 

 Az Ószövetség és a képzőművészet 

(pl.: Michelangelo Buonarotti, Pieter 

Bruegel, William Blake, Modigliani képei)  

B) Újszövetség (részletek)  

a) Az „örömhír” 

Máté evangéliumából részletek: Szemelvények az Újszövetségből 

Az Újszövetség motívumainak megjelenése 

későbbi korok irodalmi alkotásaiban  

Karinthy: Barabbás 

 Jézus Krisztus születése, 

megkeresztelése 

 Jézus Krisztus tanításai: Hegyi beszéd, 

A magvető példázata 

 Passió-történet  Az Újszövetség és a film 

Franco Zeffirelli: A Názáreti Jézus vagy 

Catharine Hardwicke: A születés (vagy más 

Újszövetség-feldolgozás) 

 Jézus feltámadása 

Lukács evangéliumából (részletek): 

 Az irgalmas szamaritánus  Az Újszövetség és a képzőművészet 

 A tékozló fiú  
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Pál apostol Szeretethimnusza (pl.: M.S. mester, Michelangelo Buonarroti, 

Tintoretto, Albrecht Dürer, Caravaggio, 

Munkácsy Mihály) 

VI.  A középkor irodalma   

A) Egyházi irodalom 

a) Epika: Umberto Eco: A rózsa neve  

Szent Erzsébet legendája (részlet)  

Szent Margit legendája (részlet) 

Szent Gellért püspök legendája (részlet) 

Tommaso da Celano: Ének az utolsó ítéletről 

Szent Ágoston: Vallomások (részlet) 

 

Halotti beszéd és könyörgés 

b) Líra 

Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas 

anyáról 

Ómagyar Mária-siralom 

B) Lovagi és udvari irodalom  

a) Epika  

Anonymus: Gesta Hungarorum 

(részlet) 

Kálti Márk: Képes krónika (részlet) 

 Irodalom és film 

Terry Jones és Terry Gilliam: Gyalog galopp 

b) Líra   

Walter von der Vogelweide: A 

hársfaágak csendes árnyán 

Walter von der Vogelweide: Ó, jaj, hogy 

eltűnt minden 

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – 

Pokol (részletek) 

Irodalom és képzőművészet 

Dante: Pokol Gustave Doré illusztrációi, 

Auguste Rodin munkái 

D) A középkor világi irodalma  

           vágánsköltészet 

           Carmina Burana (részlet) 

Irodalom és zene 

Carl Orff: Carmina Burana  

François Villon: A nagy testamentum 

(részletek) 

Irodalom és színház 

Szakácsi Sándor – Őze Áron: A cella  

VII. A reneszánsz irodalma 

A) A humanista irodalom  

a) Líra Petrarca: Daloskönyv (részletek) 

Janus Pannonius: Galeotto Marzióhoz 

Janus Pannonius: Búcsú Váradtól  

Janus Pannonius: Mars istenhez békességért 

Janus Pannonius: A saját lelkéhez 

Petrarca: Pó, földi kérgem 

           Portré: Janus Pannonius 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Janus Pannonius: Egy dunántúli 

mandulafáról 

b) Epika  

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. 

novella 

Boccaccio: Dekameron (részletek) 

  

B) A reformáció vallásos irodalma, az 

anyanyelvű kultúra születése 

Irodalom és film 

Eric Till: Luther (részlet) 
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a) Bibliafordítások 

           Károli Gáspár Szent Biblia  

            fordítása (részlet) 

Reményik Sándor: A fordító 

Sylvester János: Újtestamentum fordítása 

(ajánló vers) 

b) Zsoltárfordítások 

             Szenczi Molnár Albert: 42. zsoltár  

 

c) Heltai Gáspár: Száz fabula 

(részletek) 

Irodalom és film 

Richly Zsolt: Heltai Gáspár mesél 

(rajzfilmek) (részlet) 

C) A reformáció világi irodalma 

a) Históriás énekek Szemelvények a magyar reformáció 

irodalmából  

 

 

 

 

 

Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár 

viadaljáról (részlet) 

b) Széphistóriák  

Gyergyai (Gergei) Albert: História egy 

Árgirus nevű királyfiról és egy tündér 

szűz leányról (részletek) 

 A regény születése  

Miguel Cervantes Saavedra: Don Quijote 

(részletek) 

D) Líra a reformáció korában 

a) Portré: Balassi Bálint 

Balassi Bálint: Egy katonaének További Balassi-versek 

További Shakespeare-szonettek 

Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Adj már 

csendességet… 

Balassi Bálint: Hogy Júliára talála 

b) William Shakespeare: LXXV. 

szonett 

E) Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

           William Shakespeare:  

           Romeo és Júlia 

           vagy  

           Hamlet, dán királyfi 

Irodalom és film 

Franco Zeffirelli: Romeo és Júlia  

(vagy más feldolgozás) 

Irodalom és film 

Franco Zeffirelli: Hamlet (vagy más 

feldolgozás) 

VIII. A barokk és a rokokó irodalma  

A) Epika 

a) Vitairatok, vallásos értekezések – a 

katolikus megújulás 

Pázmány Péter: Alvinczi Péter 

uramhoz írt öt szép levél (részlet) 

 

b) Portré: Zrínyi Miklós és a barokk 

eposz 
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                  Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

(részletek) 

 

c) Levél  

          Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

               (1., 37., 112.)   

Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

(részletek) 

d) Tudományos élet  

           Apáczai Csere János: 

          Magyar Encyclopaedia (részlet) 

Apáczai Csere János: Az iskolák felette 

szükséges voltáról (részlet) 

B) A kuruc kor lírája: művek, műfajok   

              Rákóczi-nóta  

              Őszi harmat után 

IX. A felvilágosodás irodalma 

A) Az európai felvilágosodás   

a) Epika 

      Jonathan Swift: Gulliver utazásai 

(részletek) 

Montesquieu: Perzsa levelek (részlet) 

Jean-Jacques Rousseau: Értekezés az emberi 

egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól 

(részlet) 

Jean-Jacques Rousseau: Emil (részlet) 

Johann Wolfgang von Goethe: Az ifjú 

Werther szenvedései (részlet) 

Georg Wilhelm Friedrich Herder: Eszmék az 

emberiség történetének filozófiájáról és más 

írások (részlet) 

      Voltaire: Candide (részletek) 

       

b) Színház- és drámatörténet 

       A francia klasszicista dráma  

           Irodalom és színház 

           Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Irodalom és színház 

Jean Racine: Phaedra (részlet) 

Pierre Corneille: Cid (részlet) 

Nicolas Boileau-Despréaux: Ars poetica 

(részlet) 

          Johann Wolfgang von Goethe: Faust I. 

(részletek) 

Irodalom és színház 

A német későklasszicista, koraromantikus 

dráma  

Friedrich Schiller: Tell Vilmos vagy más 

Schiller-dráma 

c) Líra 

         Robert Burns: John Anderson William Blake: A tigris 

William Blake: A bárány 

Johann Wolfgang von Goethe: A vándor éji 

dala 

Johann Wolfgang von Goethe: A 

Tündérkirály 

         Robert Burns: Falusi randevú 

 

B) A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, klasszicizmus és 

szentimentalizmus  

a) Epika   
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          Csokonai Vitéz Mihály:  

          Dorottya vagyis a dámák diadalma a 

fársángon   (részletek) 

           

 

Bessenyei György: Egy tudós társaság iránt 

való jámbor szándék (részlet)  

Kármán József: Fanni hagyományai 

          (részletek) 

Kármán József: A nemzet csinosodása 

(részlet) 

Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója 

(részletek) 

b) Líra   

          Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok 

(részletek) 

Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a 

táborozáskor 

Csokonai Vitéz Mihály: Az én poézisom 

természete 

Csokonai Vitéz Mihály: A feredés 

Csokonai Vitéz Mihály: Az anákreoni versek 

Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az első 

oskoláról a Somogyban 

Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi Ekhóhoz 

Csokonai Vitéz Mihály: A vidám természetű 

poéta  

           Portré: Csokonai Vitéz Mihály 

 

           Csokonai Vitéz Mihály: Az estve 

           Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság 

           Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó 

kérelem 

            Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a 

csikóbőrös kulacshoz 

           Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

  Csokonai Vitéz Mihály: A 

Magánossághoz 

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban  

a) Líra 

            Portré: Berzsenyi Dániel   

            Berzsenyi Dániel: Osztályrészem Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei (részlet) 

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (II.) 

Berzsenyi Dániel: Horác 

Berzsenyi Dániel: Vitkovics Mihályhoz 

Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától 

Berzsenyi Dániel: Napóleonhoz 

Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa! 

Kölcsey Ferenc: Bordal 

Kölcsey Ferenc: Csolnakon 

 

     Berzsenyi Dániel: Levéltöredék 

barátnémhoz 

            Berzsenyi Dániel: A közelítő tél 

            Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 

            Kisfaludy Károly: Mohács (részlet) 

            Portré: Kölcsey Ferenc  

            Kölcsey Ferenc: Himnusz 

            Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas 

            Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala 

            Kölcsey Ferenc: Zrínyi második  

            éneke 

b) Epika 

 Kölcsey Ferenc: Nemzeti 

hagyományok (részletek) 

Kölcsey Ferenc: Mohács (részlet) 

            Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 

c) Színház és dráma 

            Katona József: Bánk bán  Irodalom és zene 

Erkel Ferenc: Bánk bán 

             

 

Irodalom és tévéjáték 

Kisfaludy Károly: A kérők 

Bohák György: A kérők  
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X. A romantika irodalma  
a) Az angolszász romantika  

          George Byron egy szabadon választott művéből részlet 

          Sir Walter Scott: Ivanhoe (részlet) Irodalom és film 

Richard Thorpe: Ivanhoe 

 Irodalom és film/tévéjáték 

Jane Austen: Büszkeség és balítélet 

Joe Wright/Simon Langton: Büszkeség és 

balítélet 

vagy: más Jane Austen-regény adaptációja 

Edgar Allan Poe: A Morgue utcai kettős 

gyilkosság 

           

Edgar Allan Poe: A kút és az inga 

Edgar Allan Poe: A fekete macska 

Edgar Allan Poe: A holló 

b) A francia romantika  

 Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame 

(részlet) 

Irodalom és film/zene 

Jeane Delannoy: A párizsi Notre-Dame vagy 

Gary Trousdale- Kirk Wise: A Notre Dame-i 

toronyőr 

vagy a regény más feldolgozása 

Irodalom és film/zene 

Jean-Paul Chanois: Nyomorultak vagy 

Bille August: Nyomorultak  

vagy a regény más feldolgozása 

c) A német romantika  

            Heinrich Heine: Loreley Heinrich Heine: A dal szárnyára veszlek 

Heinrich Heine: Memento 

d) Az orosz romantika  

 Alexandr Szergejevics Puskin: Anyegin 

(részletek) 

Alexandr Szergejevics Puskin: A pikk dáma 

 

e) A lengyel romantika  

        Adam Mickiewicz: A lengyel anyához Adam Mickiewicz: Ősök (részlet) 

XI. A magyar romantika irodalma 

A) Életművek a magyar romantika irodalmából 

a) Vörösmarty Mihály 

 Epika 

 Zalán futása (Első ének, részlet) 

 Líra Magyarország címere 

Virág és pillangó 

Liszt Ferenchez 

Az élő szobor 

Ábránd  

Fóti dal 

 

            Szózat 

            Gondolatok a könyvtárban 

            A merengőhöz 

            Az emberek 

            Előszó 

            A vén cigány 

 Drámai költemény 

            Csongor és Tünde 

b) Petőfi Sándor  
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 Líra  

            A négyökrös szekér Hortobágyi kocsmárosné 

Isten csodája 

A virágnak megtiltani nem lehet 

Szeget szeggel 

Csokonai 

Megy a juhász szamáron 

Szeptember végén 

Beszél a fákkal a bús őszi szél 

Várady Antalhoz 

Európa csendes, újra csendes 

Pacsirtaszót hallok megint 

Szabadság, szerelem 

 

            A bánat? egy nagy oceán 

            A természet vadvirága 

            Fa leszek, ha… 

            Reszket a bokor, mert… 

            Minek nevezzelek? 

              

             Egy gondolat bánt engemet 

              

             A puszta, télen vagy Kis-Kunság 

             A XIX. század költői 

             Fekete-piros dal 

              

 Epika  

            A helység kalapácsa (részlet) Úti levelek (részletek) 

            Az apostol (részlet)  

c) Jókai Mór 

 Elbeszélések  

            A tengerszem tündére A megölt ország 

A debreceni kastély 

A magyar Faust 

Két menyegző 

            A huszti beteglátogatók 

 Regények  

            Az arany ember 

             

Irodalom és film 

Várkonyi Zoltán: Egy magyar nábob vagy 

Várkonyi Zoltán: Kárpáthy Zoltán vagy 

Várkonyi Zoltán: Fekete gyémántok 

B) Tudományos élet a romantika korában 

       Erdélyi János: A magyar népdalok 

(részlet) 

Toldy Ferenc: A magyar nemzeti 

irodalomtörténet a legrégibb időktől a 

jelenkorig rövid előadásban (részlet) 

 Bajza József: Dramaturgiai és logikai 

leckék (részlet) 

Toldy Ferenc: A magyar nemzeti 

irodalomtörténet (részlet) 

 

 

 

 

 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 
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Homérosz: Odüsszeia (részletek) 

Szophoklész: Antigoné  

Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből. 

 

Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 

François Villon: A nagy testamentum (részletek) 

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella 

William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek (1., 37., 112.) 

Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Katona József: Bánk bán 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet) 

Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella) 

Jókai Mór: Az arany ember 

 

MEMORITEREK 

Homérosz: Odüsszeia (részlet) 

Anakreón: Gyűlölöm azt… 

Catullus: Gyűlölök és szeretek 

 

Halotti beszéd és könyörgés (részlet) 

Ómagyar Mária-siralom (részlet) 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet) 

Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet) 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak) 

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) (1. versszak) 

Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet) 

Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán… 

Petőfi Sándor: Fa leszek, ha… 

Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet) 

 

A 9–10. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma: 238 óra 

A Nemzeti alaptantervben előírt minimum 3–4 óra javasolt elosztása:  
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9. évfolyamon: 2 óra nyelvtan, 2 óra irodalom. 

10. évfolyamon: 1 óra nyelvtan, 3 óra irodalom. 

A nyelvtan óraszámai úgy értendők, hogy minden témakör kiemelt feladata az írásbeli és szóbeli 

szövegértés és a szövegalkotás folyamatos fejlesztése. 

 

A témakörök áttekintő táblázata:  

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

MAGYAR NYELV  

I. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, 

zavarai; digitális kommunikáció  

11  

 

II. A nyelvi rendszer,  a nyelv szerkezeti jellemzői, a 

nyelvi elemzés, a magyar és az idegen nyelvek 

 

18 

 

III. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a 

szövegkompozíció; szövegfajták; szövegértés, 

szövegalkotás 

13 

 

IV. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, 

stíluseszközök, szóképek, alakzatok 

 

12 

 

Szabadon felhasználható órák – az intézmény saját döntése 

alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra 

évfolyamonként 7-7 óra 

14 

Összes óraszám: 68 
MAGYAR IRODALOM 

 

 

 

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 
4 
 

 

A) A művészet fogalma, művészeti ágak. Művészet és irodalom. Az 

irodalom születése, hatása. Az irodalmi kommunikáció 

1 

 

B) Szerzők, művek párbeszéde – a művészet 

 

1 

 

C) Népszerű irodalom. Az irodalom határterületei 1 

 

 

D) Műnemi-műfaji rendszer 

1 

 

II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 8 
 

 3 
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A) Az ősi magyar hitvilág  

 

B) A görög mitológia 

4 

 

C) Egyéb teremtésmítosz - Babiloni teremtésmítosz 

 

1 

 

 

III. A görög irodalom 
11 

 

 

A) Az epika születése 

4 

 

 

B) A görög líra, az időmértékes verselés 

3 

 

 

      C)  A görög dráma 

4 

 

 

IV. A római irodalom 
4 
 

 

V. A Biblia mint kulturális kód 
12 

 

 

A) Az Ószövetség 

5 

 

 

B) Újszövetség 

7 

 

 

VI. A középkor irodalma 
11 

 

 

A) Egyházi irodalom 

3 

 

 

B) Lovagi és udvari irodalom 

2 

 

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 3 

 

D)  A középkor világi irodalma 

 

3 

 

 

VII. A reneszánsz irodalma 
16 

 

 

A) A humanista irodalom 

4 

 

  

 

B) A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvű kultúra születése, 

hatása az irodalomra, a magyar nemzeti tudatra 

2 

 

C) A reformáció világi irodalma 

2 

 

D) Líra a reformáció korában 4 

 

E) Dráma a reformáció korában 4 

 

VIII.    A barokk és a rokokó irodalma 7 
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A) Epika 5 

 

B) A kuruc kor lírája: műfajok, művek 2 

IX. A felvilágosodás irodalma 28 

A) Az európai felvilágosodás 9 

 

a) Epika 5 

 

b) Dráma 3 

 

c) Líra 1 

B) A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, 

klasszicizmus és szentimentalizmus 

8 
 

a) Epika 2 

 

b) Líra 6 

 

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 11 

 

a) Líra 8 

 

b) Epika 1 

c) Dráma 2 

 

X. A romantika irodalma 9 
 

a) Az angolszász romantika 3 

 

b) A francia romantika 2 

 

c) A német romantika 1 

d)  Az orosz romantika 2 

 

                  e)A lengyel romantika 1 

XI. A magyar romantika irodalma I. 26 
 

A) Életművek a magyar romantika irodalmából I. 25 

 

a) Vörösmarty Mihály 8 

 

b) Petőfi Sándor 10 

 

c) Jókai Mór 7 

 

B) Irodalomtudomány a romantika korában 1 
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Szabadon felhasználható órák (órakeret maximum 20%-a) az intézmény 

saját döntése alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, 

tehetséggondozásra, illetve a tanár által választott alkotók, művek 

tanítására évfolyamonként 17-17 óra 

34 

magyar irodalom óraszám 170  

Magyar nyelv és irodalom összes óraszáma: 238 

 

   

                                                                                Magyar nyelv 

TÉMAKÖR: Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció jellemzőinek tudatosítása, hatékony alkalmazásának fejlesztése 

 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek alkalmazása 

 A hallás utáni és a szóbeli szövegértési készség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben  

 Az önálló véleményalkotás, az önreflexió fejlesztése 

 A kommunikáció tényezői 

 A kommunikációs célok és funkciók 

 A kommunikáció jelei 

 A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai 

 A kommunikációs kapcsolat illemszabályai 

 A hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, 

beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés 

 

FOGALMAK 

kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, kontextus, a világról 

való tudás);  kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, esztétikai finkció, 

kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, 

emblémák);  digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, a hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: 

levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés, 

önéletrajz stb. 

 

TÉMAKÖR: A nyelvi rendszer,  a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar és az idegen 

nyelvek 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak tudatosítása 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 Nyomtatott és digitális helyesírási segédletek használatának gyakorlása 

 Kreatív nyelvi fejlesztés 

 A nyelvi szintek, a nyelv alkotóelemei 

 A szavak és osztályozásuk 

 A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepe a kommunikációban 

 A szószerkezetek  

 A mondatrészek 

 A mondatok csoportosítása 

 Szórend és jelentés  

 Nyelvi játékok, kreatív feladatok digitális programok használatával is 

FOGALMAK 

nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak osztályozása, osztályozási 

szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma; mondatrészek: alany, állítmány, 

tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, 

összetett mondat; szórend és jelentés összefüggései 

TÉMAKÖR: A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; szövegfajták; 

szövegértés, szövegalkotás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szövegről való tudás és gyakorlati alkalmazásának fejlesztése 

 A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban 

 A szövegelemző képességek fejlesztése 

 A szöveg fogalma, jellemzői 

 A szöveg főbb megjelenési formái, típusai, műfajai, korának és összetettségének jellemzői 

 A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek 

 A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje 

 Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői 

 Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás 

 A szóbeli és az írásbeli szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 Helyesírási szótárak használatának tudatosítása 

 A szövegolvasási típusok és szövegértési stratégiák 

 Szövegtípusok: digitális és hagyományos, folyamatos és nem folyamatos 
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 Összefüggő szóbeli szöveg: felelet, kiselőadás, hozzászólás, felszólalás 

 A  magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb. 

 Az esszé 

FOGALMAK 

szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet; szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz; szövegkohézió 

(témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím); szövegpragmatika (szövegvilág, 

nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv); nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, 

névelő, határozószó, előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés); intertextualitás, összefüggő szóbeli szövegek: 

előadás, megbeszélés, vita; a magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.; esszé 

 

TÉMAKÖR: Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok JAVASOLT 

ÓRASZÁM: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A stílus szerepének tudatosítása 

 A stiláris különbségek felfedeztetése 

 Az alakzatok és a szóképek hatásának, szerepének vizsgálata szövegelemzéskor 

 A stílus, a stilisztika, a stílustípusok 

 A stílusérték 

 A stílushatás 

 Stílusgyakorlatok 

 A hangalak és jelentés viszonyának felismertetése 

 Értelmezési gyakorlatok különböző beszédhelyzetekben 

 A mondat- és szövegjelentést meghatározó tényezők felismertetése, tudatosítása 

 A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti összefüggés tudatosítása 

 A mindennapi kommunikáció gyakori metaforikus kifejezéseinek és használati körének 

megfigyelése, értelmezése 

 Szótárhasználat fejlesztése 

 A jel és a nyelvi jel fogalma, összetevői 

 A jel és a jelentés összefüggése, jelentéselemek 

 A hangalak és a jelentés viszonya, jelentésmező 

 Motivált és motiválatlan jelentés  

 A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használatuk 

 A mondat- és szövegjelentés 

FOGALMAK 

stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.); stílusérték (alkalmi és állandó); 

stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi); stílushatás; néhány 

gyakoribb szókép és alakzat köznyelvi és irodalmi példákban, jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, 

jelhasználati szabály; denotatív, konnotatív jelentés; metaforikus jelentés; motivált és motiválatlan szó, 
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hangutánzó, hangulatfestő szó; egyjelentésű, többjelentésű szó, azonos alakú szó, rokon értelmű szó, 

hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés 

 

 

                                                    

 IRODALOM 

 

TÉMAKÖR:  I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Változatos lírai, kisprózai alkotások, szövegrészletek olvasása, közös értelmezése 

 Szerző, előadó, terjesztő és befogadó változó viszonyrendszere: a művészetben való részvétel 

lehetőségei 

 Nyelv és nyelviség az irodalomban: a képi és a hangzó nyelv, szóképek és retorikai alakzatok a 

hétköznapi és az irodalmi kommunikációban 

FOGALMAK  
művészet, szépirodalom, szórakoztató irodalom, irodalmi kommunikáció; szerző, alkotó, terjesztő, 

másoló, előadó, befogadó; befogadás, értelmezés, műnem, epika, líra, dráma, műfaj, monda, 

elbeszélés, regény, elbeszélő költemény, dal, himnusz, óda, elégia, metafora, hasonlat, költői 

megformáltság, történet, elbeszélés, lírai én, narrátor, beszélő, dialógus, monológ 

 

TÉMAKÖR: II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS CÉLOK 

 A mítoszok kulturális jelentőségének megértése 

 Hősök és archetípusok a kortárs kultúrában, pl. populáris filmen, videojátékban vagy 

képregényben 

 Mítosz- és hőstípusok megkülönböztetése, felismerése. Mítoszok, mondák és népmesék 

– Az archaikus, mitikus világkép és a kortárs világkép viszonyának mérlegelése  

 Az  alapvető emberi magatartásformák felismerése és azonosítása a mitológiai történetekben és 
eposzokban 

  A vándormotívumok felismerése pl. vízözön, örök élet utáni vágy 

 Irodalmi alapformák, műfajok és motívumok megismerése 

 A történetmesélés formáinak elemzése, az elbeszélői nézőpontok és a narratív struktúra szerepének 
felismerése 

 A görög kultúra máig tartó hatásának felismerése: pl. archetipikus helyzetek, mitológiai és irodalmi 
adaptációk, intertextualitás; mai magyar szókincs. 
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FOGALMAK 
szóbeliség, írásbeliség, sámánizmus, regös, mágus, jokulátor, táltos,  világfa, antikvitás, mítosz, mitológia 

eredetmítosz, archaikus világ, archetípus 

 

TÉMAKÖR: III. A görög irodalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Ismerkedés az ókori görög mitológiai történetekkel a törzsanyagban megjelöltek alapján  

– Részleteket megismerése meg a homéroszi eposzokból  

– Szemelvények megismerése a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, Alkaiosz, Szimónidész) és 

prózaepikából (Aiszóposz fabuláiból). 

– A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok megismerése 

– Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatásának, továbbélésének bemutatása többféle 

értelmezésben az irodalomban, képzőművészetben, filmen,  

– Az ókori görög színház és dráma jellemzőinek, valamint a színház- és drámatörténetre gyakorolt 

hatásának megismerése 

– A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik megértése 

– Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben felvetett 

erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 

– Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel drámai 

jelenet kidolgozásában és előadásában 

– A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 

– Lehetőség szerint e szerzők valamely művéből készült kortárs színházi előadás megtekintése, a 

színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása  

– Különféle magatartásformák, konfliktusok, értékek és hibák (harmónia, mértéktartás,) 

felismerése; ezek elemzésével, értékelésével erkölcsi érzék fejlesztése. 

FOGALMAK 

eposz, eposzi konvenciók: propozíció, invokáció, enumeráció, in medias res, deus ex machina, hexameter; dal, 

elégia, epigramma, himnusz, időmértékes verselés fogalmai, toposz, tragédia, komédia, dialógus, monológ, 

hármas egység, akció, dikció, drámai szerkezet, expozíció, konfliktus, tetőpont, megoldás, kar, katarzis 

 

TÉMAKÖR: IV. A római irodalom  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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– Szemelvények megismerése a római lírából és epikából, Horatius és Vergilius művek, továbbá 

Catullus, Ovidius, Phaedrus művek vagy részletek. 

– A római irodalom műfajainak, témáinak, motívumainak hatása, továbbélése  

– Emberi magatartásformák azonosítása, értékelése a művek, illetve a szerzők portréi alapján; a horatiusi 

életelvek érvényességének vizsgálata;  

– Irodalmi műfajok, versformák megismerése; 

– A görög és római kultúra viszonyának értelmezése; 

– A római kultúra máig tartó hatásának felismerése (mitológiai és irodalmi adaptációk, 

intertextualitás); 

 

FOGALMAK 

 imitáció, dal, óda, elégia ekloga, episztola, strófaszerkezet, horátiusi alapelvek, ars poetica 

 

 

TÉMAKÖR: V. A Biblia mint kulturális kód  

JAVASOLT ÓRASZÁM:12 óra   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A Biblia felépítésének tanulmányozása, a szöveghagyomány jellemzőinek és jelentőségének 

megértése 

 Szemelvények olvasása az Ó- és Újszövetségből: alapvető történetek, motívumok és műfajok 

megismerése 

 Háttérismeretek a Bibliához mint az európai kultúra korokon és világnézeteken átívelő, alapvető 

kódjához 

 Kitekintés a bibliai történetek későbbi megjelenéseire az irodalomban és más művészeti ágakban 

 A bibliai hagyomány meghatározó jellege a szóbeli és írásos kultúrában: szókincsben, 

szólásokban, témákban, motívumokban 

 A Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok eredete, tartalma 

 A Biblia hatástörténetét feltáró és megértető, önálló és csoportos kutatási és projektfeladatok 

FOGALMAK 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Héber Biblia, zsidó vallás, kánon, kanonizáció, teremtéstörténet, 

pusztulástörténet, Tóra, Genesis, Exodus, zsoltár, próféta, kereszténység, evangélium, szinoptikusok, 

napkeleti bölcsek, apostol, példabeszéd, passió, kálvária, apokalipszis 
 

TÉMAKÖR: VI. A középkor irodalma 
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JAVASOLT ÓRASZÁM:11 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának bevezetése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 

 Szövegrészlet elemzése a középkor irodalmából az alábbi műfajok közül: vallomás, lovagi epika, legenda, 
himnusz 

 A középkori irodalom jellegének megismerése az ókeresztény és középkori szakaszban 

 A vallásos és világi irodalom együtthatásának megismerése  

 Az egyház irodalomra gyakorolt hatásának megértése  

 A kéziratos kor írási és olvasási szokásainak megismerése  

 Az antikvitás  középkorra tett hatásának felismerése (pl. Vergilius-Dante)  

– Dante és Villon életműve jelentőségének megértése 

FOGALMAK  

középkor, korstílus, művelődéstörténet, romanika, gótika, patrisztika, skolasztika, katedrális, 

vallomás, legenda, rím, egyházi kultúra, lovagi kultúra, trubadúr, moralitás, vágáns költészet, 

nyelvemlék, szövegemlék, gesta, krónika, intelem, kódex, prédikáció, Pokol, Purgatórium, 

Paradicsom, emberiségköltemény, allegória, szimbólum, tercina, balladaforma, rondó, rím, oktáva, 

testamentum, haláltánc, oximoron 
 

 

TÉMAKÖR: VII. A reneszánsz irodalma 

JAVASOLT ÖSSZÓRASZÁM: 18 óra  

 

                                      A,  A humanista irodalom  

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 

 Petrarca-szonett megismerése  
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 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos ismereteinek 

elmélyítése Janus Pannonius műveinek olvasásával és értelmezésével  

FOGALMAK 

 reneszánsz, humanizmus, reformáció, szonett, novella, novellafüzér, anekdota, búcsúvers  

                   

                   B,    A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvi kultúra születése, hatása az irodalomra, a 

magyar nemzeti tudatra 

 

 JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

 

                    C, A reformáció világi irodalmából 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A reformáció kultúrtörténeti jelentőségének (iskolák, nyomdák, anyanyelvűség) megismerése 

 A XVI. századi Magyarországon a reformáció gyors terjedése okainak (miért és hogyan) 

megértése  

 A XVII. század elejétől megjelenő a katolikus megújulás jellemzőinek megismerése 

 A magyar és európai reformációs irodalom műfaji gazdagságának, sokszínűségének 

megismerése 

 

FOGALMAK 

bibliafordítás,  zsoltárfordítás, vitairat, vitadráma, jeremiád, fabula, dallamvers, szövegvers, mese, 

példázat, históriás ének, széphistória, lovagregény-paródia 

 

 

                          D, Líra a reformáció korában 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek befogadása, 

versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása  

 Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia) 

 Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos verselés alapjai 

 Népköltészet, közköltészet és műköltészet a régi és klasszikus magyar irodalomban 

 A szonett formai változása Shakespeare-nél 

 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban megismert 

stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével. 
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FOGALMAK 

Balassi-strófa, Balassa-kódex, hárompilléres versszerkezet, katonaének, szonett 
 

                       E, Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az angol reneszánsz színház és dráma jellemzőinek, a shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet 

befogadása, reflektálás Shakespeare drámaírói életművének hatására 

 A színházi kultúra alapvető változásai a görög színháztól a shakespeare-i színházig 

 A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik megértése 

 Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben felvetett 

erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 

 Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel drámai 

jelenet kidolgozásában és előadásában 

 A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 

 A törzsanyagban megjelölt művek egyikének feldolgozása 

 Lehetőség szerint a szerző valamely művéből készült kortárs színházi előadás megtekintése, a 

színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása 

FOGALMAK 

blank verse, commedia dell’arte, hármas színpad, a shakespeare-i dramaturgia, királydráma, bosszúdráma, 

lírai tragédia      

 

 

 TÉMAKÖR: VIII. A barokk és a rokokó 

 JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra  

    FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A törzsanyagban felsorolt szerzők és műveik megismerése, rendszerezése,  

 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése a törzsanyaghoz tartozó művek olvasásával és értelmezésével 
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FOGALMAK 

barokk, katolikus megújulás (ellenreformáció), jezsuita, barokk eposz, barokk körmondat, pátosz, 

röpirat, fiktív levél,  kuruc, labanc, bujdosóének, toborzó dal, kesergő, rokokó, emlékirat 
 

TÉMAKÖR: IX. A felvilágosodás irodalma 

JAVASOLT ÖSSZÓRASZÁM: 29 óra  

 

                            A, Az európai felvilágosodás 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben 

 Az európai irodalom nagy korstílusai jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének megismerése 

 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílusok jelenléte a képzőművészetekben 

 Az európai irodalom nagy korstílusai időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek 

megismerése 

 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, áttekintése a történetiség, a 

korstílusok nézőpontjából 

 A klasszicizmus eszmetörténeti háttere, főbb sajátosságai  

 A felvilágosodás mint mozgalom és mint eszmetörténeti irányzat 

FOGALMAK 

felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, enciklopédia, racionalizmus, empirizmus, utaztató regény, 

tézisregény, „sziget regény”, szatíra, gúny, klasszicista dráma, normatív poétika, rezonőr, weimari klasszika, 

drámai költemény  

 

 

            B, A felvilágosodás korának magyar irodalmából: rokokó, klasszicizmus, 

szentimentalizmus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 
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 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos ismereteinek 

elmélyítése a törzsanyagban rögzített szerzők és műveik olvasásával és értelmezésével  

FOGALMAK 

vátesz, röpirat, komikus vagy vígeposz, szentimentális levélregény, nyelvújítás, ortológusok, neológusok, 

stílusszintézis, piktúra, szentencia, anakreoni dalok, népies helyzetdal  

 

 

                      C, A klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 

                 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai és prózai szövegek olvasása, értelmezése 

  Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése  

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének feltárása a 

társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban 

 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és történelemfilozófiai 

kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése 

 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek befogadása, 

versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása  

 Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia) 

 Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos és időmértékes verselés alapjai 

 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban megismert 

stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével 

FOGALMAK 

nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, nemzeti identitás, 

közösségi értékrend, költői öntudat, prófétai szerephelyzet 
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TÉMAKÖR:  X. A romantika irodalma 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben 

 Az európai irodalom nagy korstílusa jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének megismerése 

 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílus jelenléte a képzőművészetekben 

 Az európai irodalom nagy korstílusa időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek 

megismerése 

 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként 

 Az európai romantika sajátosságai; néhány szövegrészlet a romantikus művek köréből 

FOGALMAK 
korstílus, romantika, verses regény, történelmi regény, felesleges ember 

 

 

TÉMAKÖR: X. A magyar romantika irodalma  

JAVASOLT ÖSSZÓRASZÁM: 26 óra  

 

             A, Életművek a magyar romantika irodalmából  

                a, Vörösmarty Mihály 

 JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADAZOK ÉS ISMERETEK 

 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai szövegek olvasása, értelmezése Vörösmarty Mihály 

életművéből a törzsanyagban meghatározottak szerint 

 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, 

magatartásformák felismerése, értelmezése 

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének feltárása a 

társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban 

 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és történelemfilozófiai 

kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése 

 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása 

FOGALMAK 
rapszódia, drámai költemény 
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                          b, Petőfi Sándor             

 

 JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megnevezett versek szövegre 

épülő ismeretén, értelmezésén, elemzésén 

 Petőfi életművének főbb témái (szerelem, táj, haza, forradalom, család, házasság, ars poetica stb.) 

és műfajainak megismerése 

 A költő epikájának (Az apostol, A helység kalapácsa) néhány sajátossága részletek vagy egész 

mű tanulmányozásán keresztül 

 Petőfi alkotói pályájának és életútjának kapcsolatai, főbb szakaszai 

 A népiesség és a romantika jelenlétének bemutatása Petőfi Sándor életművében 

 Petőfi életútja legfontosabb eseményeinek megismerése; Petőfi korának irodalmi életében 

 A Petőfi-életmű befogadástörténetének néhány sajátossága, a Petőfi-kultusz születése 

 A Petőfi-életmű szerepe, hatása a reformkor és a forradalom történéseiben 

FOGALMAK 

népiesség, életkép, zsánerkép, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, lírai realizmus, 

látomásköltészet, zsenikultusz 

                             

                           c, Jókai Mór 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

 Legalább egy regény önálló elolvasása 

 Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenése, a sajtó és a 

könyvnyomtatás szerepe 

 A 19. század néhány jellemző elbeszélő műfajának és irányzatának áttekintése 

 Kreatív szövegek alkotása megadott stílusban vagy ábrázolásmóddal 

 Szövegek közös értelmezése az elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével 

FOGALMAK 
irányregény, utópia, szigetutópia 
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                   B, Irodalomtudomány a romantika korában 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 1 óra 

FOGALOM 

nemzeti szemlélet, korszerű népiesség 

 

 

 

                                                             11-12. évfolyam  

 

A 11-12. évfolyam a közoktatás utolsó szakasza. Ez a képzési szakasz a nevelési és oktatási célokat tekintve a 

legösszetettebb: nemcsak új ismereteket kell átadni, hanem a meglévő ismeretek gyakorlati felhasználását is, 

emellett bővíteni és fejleszteni kell a tanulók kompetenciáit. Kiemelt feladat a szövegértés és a szövegalkotás 

tanítása. Ennek a képzési szakasznak a végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek. Fontos cél, hogy ismereteik 

és képességeik birtokában önállóan fel tudjanak készülni a közép- és az emelt szintű érettségire. A 11-12. 

évfolyamon elvárható, hogy a tanulók képesek legyenek projekt- vagy kutatómunkában részt venni. Etikusan 

és kritikusan használják a hagyományos, papíralapú, illetve a világhálón található és egyéb digitális 

adatbázisokat. Felismerjék az adott kommunikációs helyzetet, s arra írásban és szóban is adekvátan 

válaszoljanak. Képesek legyenek az összetett szövegek elsődleges jelentése mögé látni, a jelentéseket 

értelmezni, gondolataikat írásban és szóban is pontosan és elegánsan, illetve az adott kommunikációs 

helyzetnek megfelelően megfogalmazni. Képessé váljanak érvekkel vagy cáfolatokkal igazolni nézeteiket, 

véleményüket. Sajátítsák el a mindennapi életben szükséges szövegalkotás alapvető követelményeit 

(műfajok, stílus, retorikai építkezés).  

A tanulmányaik során szerzett ismereteik és készségeik révén ismerjék a magyar irodalomtörténet korszakait, 

képesek legyenek azokat az európai és világirodalmi folyamatokkal összekapcsolni. Lássák meg a magyar 

irodalom nagy filozófiai, társadalmi, esztétikai kérdésfelvetéseit, az egyes művekben található válaszokat 

ezekre a kérdésekre. Tudják értelmezni a szerzők és irodalmi alkotások időn és téren átívelő párbeszédét, a 

magyar irodalom jellegzetes motívumait, s ezek jelentésváltozását az irodalom történetében. Váljanak 

képessé az absztrakt gondolkodásra, a differenciált véleményalkotásra. Értsék az irodalom és a történelem 

kapcsolatát. Ezt szolgálja  „A XX. századi történelem az irodalomban” című anyagrész. A témakör oktatásának 

célja, hogy a tanulók megismerjék a XX. századi magyar, illetve európai történelem kataklizmáit. Ennek révén 

szembesüljenek történelmi, erkölcsi kérdésekkel. 

Ez az utolsó nevelési-oktatási szakasz, melyben lehetőség nyílik az erkölcsi és érzelmi nevelésre. A XIX-XX. 

századi irodalmi művek két nagy témája a nemzeti, illetve a személyes identitáskeresés. A művek 

kaleidoszkópszerű sokszínűsége lehetőséget teremt arra, hogy a Kárpát-medencei irodalomban felvetődő 

történelmi sorskérdésekkel, nemzeti és személyes erkölcsi dilemmákkal találkozzanak a tanulók. Ezekre a 

dilemmákra reagálva fejlődjék erkölcsi érzékenységük, érzelmi intelligenciájuk. Nemzeti és személyes 

identitásuk kialakulásában, szociális kompetenciáik fejlesztésében irodalmunk, nyelvünk ismerete a tanulók 

segítségére van.  
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Ennek a képzési szakasznak a feladata – a műveltségátadás, a kompetencia és érzelemfejlesztés mellett –, 

hogy a tanulóknak segítséget nyújtson a pályaválasztásban, felkészítse őket a továbbtanulásra. 

Mindezek elérése érdekében a képzés kiemelt céljai: 

 a retorikai ismeretek bővítése. Ismerjék meg a diákok a retorika fogalmát, történetének nagy 

állomásait, az érvek, illetve a cáfolatok típusait, helyes alkalmazásukat. Ezek birtokában 

képesek legyenek arányos, előrehaladó szöveget alkotni, mely megfelel a műfaji és a 

stilisztikai követelményeknek, a magyar nyelvhelyességi – írásos szöveg esetében – a 

helyesírási szabályoknak.  

 Ismerjék meg a magyar nyelv földrajzi és társadalmi tagozódását. A Kárpát-medence tíz 

nyelvjárási régiójának jellegzetes nyelvhasználati (hangtani, lexikai, mondatszerkesztési) 

sajátosságai közül ismerjenek fel néhányat. 

 Ismerjék a magyar nyelv társadalmi tagozódását, jellegzetes csoportnyelveit, azok tipikus 

szóhasználatát, nyelvi sajátosságait. 

 Ismerjék a nyelvvizsgálati módszereket, a világ nagy nyelvcsaládjait. Tanulják meg a magyar 

nyelv eredetéről szóló tudományos hipotéziseket, illetve az ezeket igazoló bizonyítékokat. 

Tudják a magyar nyelvtörténet nagy korszakait, az ezekben a korokban keletkezett kiemelkedő 

jelentőségű nyelvemlékeinket. 

 Bővüljön stilisztikai tudásuk: ismerjék fel a szóképeket, alakzatokat. Képesek legyenek a 

tanulók ezeket értelmezni, saját nyelvhasználatukban is alkalmazni a metaforikus 

szövegépítést, a magyar nyelv archaikusabb elemeit, pl.: szólásokat, közmondásokat, 

szállóigéket. 

 Szövegértő- és szövegalkotó kompetenciájuk folyamatos bővítése, irodalomelméleti és -

történeti tudásuk gazdagodása lehetővé teszi, hogy a tanulók összetett szövegeket 

értelmezzenek. Poétikai és retorikai ismereteik aktualizálásával képessé válnak egy mű 

értelmezésére, elemzésére vagy két mű – megadott szempontok alapján történő – 

összevetésére. Elvárt cél, hogy elemző gondolatmenetüket arányos esszében vagy 

értekezésben tudják kifejteni. 

 Cél, hogy a  képzés ezen szakaszában a különböző művészeti ágak közös témáit, 

motívumkincsét, kérdésfelvetéseit is megértsék. Tudatosítsák, hogy egy-egy irodalmi alkotás 

adaptációja önálló művészeti alkotás. Az eredeti mű és az adaptáció összevetésével mindkét 

művet képesek legyenek értelmezni, az eltérő problémafelvetést érzékelni. 

 A XIX-XX. századi irodalom rendkívüli gazdagságából ismerjenek meg a diákok átfogó 

életműveket, több műnemben alkotó szerzőkről portrékat, illetve egy-egy – döntően egy 

műnemben alkotó – szerzőről vagy egy kiemelkedő irodalmi alkotásról metszetet kapjanak. 

Cél, hogy ismerjék meg a XIX-XX. század kiemelkedő jelentőségű, már lezárt életművel bíró 

alkotóit, a két század stílusirányzatait, irodalmi mozgalmait.  

 

A 11-12. ÉVFOLYAM TANANYAG TARTALMA: 

Magyar Nyelv 
TÖRZSANYAG 

 (óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TÉMÁK 
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I. Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 

A retorika és kommunikáció, a retorika 

fogalma 

Retorika az ókorban 

Retorika a középkorban 

Néhány történeti értékű és jelenkori szónoki 

beszéd retorikai eszközei és esztétikai hatása 

A szójáték és a retorika 

 

Digitális eszközök, grafikus szerkesztők 

használata a retorikai szövegek alkotásában. 

Az előadás szemléltetésének módjai 

(bemutatás, prezentáció). 

 

 

A retorikai szövegek felépítése és 

elkészítésének lépései  

A szónoki beszéd fajtái (tanácsadó beszéd, 

törvényszéki beszéd, alkalmi beszéd) és 

jellemzőik 

Az érvelő beszéd felépítése, az érvtípusok 

Az érvelés módszere 

A retorikai szövegek kifejezőeszközei 

A kulturált vita szabályai  

A befolyásolás módszerei 

II. Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, 

együttműködési elv 

A nyelv működése a beszélgetés, társalgás 

során 

 A pragmatika mint a nyelvre irányuló 

funkcionális nézőpont 

Kommunikáció és pragmatika 

 
A társalgás udvariassági formái 

A beszédaktus 

Az együttműködési elv (mennyiségi, 

minőségi, viszony, mód) 

III. Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok 

A nyelv és a beszéd, a nyelv mint változó 

rendszer 

A nyelv szerepe a világról formált 

tudásunkban, gondolkodásunk alakításában 

 

A nyelv szerepe a memória alakításában 
A nyelv és gondolkodás, a nyelv és 

megismerés 

A beszéd mint cselekvés 

A nyelvcsaládok és nyelvtípusok  

IV.  Szótárhasználat 

V.  Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, nyelvemlékek  

A magyar nyelv rokonságának hipotézisei A 19. század versengő elméletei, az utóbbi 

évtizedek törekvései a származási modellek 

felülvizsgálatára („család” és „fa” metaforák 

kritikája, újabb régészeti és genetikai adatok, 

stb.) 

A nyelvhasonlítás korszerű formái 

Nyelvi változások a Neumann-galaxisban 

A magyar nyelvtörténet korszakai 

Nyelvemlékek 

A szókészlet változása a magyar nyelv 

történetében 

Nyelvújítás 

VI. A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma  

Anyanyelvünk rétegződése I.- A köznyelvi 

változatok, a csoportnyelvek és rétegnyelvek 
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Anyanyelvünk rétegződése II.- A nyelvjárások 

és a nyelvi norma 

Az adott nyelvjárási terület és a nyelvi norma 

eltérései  

 Nyelvünk helyzete a határon túl 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés 

VII. Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés 

 

Irodalom 
TÖRZSANYAG 

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

I. A klasszikus modernség irodalma  
A) A nyugat-európai irodalom 

 Charles Dickens: Twist Olivér 

a) Honoré de Balzac: Goriot apó 

(részletek) vagy 

                  Stendhal: Vörös és fekete   

                  (részletek)             

Irodalom és film  

Gustave Flaubert: Bovaryné vagy 

Tim Fywell: Bovaryné 

(vagy más feldolgozás) 

 Guy de Maupassant: Gömböc és más 

történetek 

b) Színház- és drámatörténet: 

                 Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy   

                 Nóra (Babaotthon) 

 

B) Az orosz irodalom 

a) Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A 

                   köpönyeg            

Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Az orr 

b) Fjodor Mihajlovics 

Dosztojevszkij:  

                   Bűn és bűnhődés (részletek) 

 

c) Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan  

                  Iljics halála   

Irodalom és film 

Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Anna Karenina 

vagy 
Joe Wright: Anna Karenina 

(vagy a regény más feldolgozása) 

d) Színház- és drámatörténet: 

                 Anton Pavlovics Csehov: Sirály  

                 vagy Ványa bácsi 

 

Irodalom és színház 

Anton Pavlovics Csehov: Három nővér 

(valamelyik színházi adaptációja) 

C) A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 

a) Charles Baudelaire  

                   A Romlás virágai – Előszó Egy dög 

Kapcsolatok                    Az albatrosz  

b) Paul Verlaine  
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                   Őszi chanson Holdfény 

                   Költészettan 

c) Arthur Rimbaud  

                   A magánhangzók szonettje 

                    

Kenyérlesők 

A részeg hajó (részlet) 

D) Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 

1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 

a) Arany János  

 Epika Toldi szerelme (részletek) 

Buda halála (részletek) A nagyidai cigányok 

(részletek)  

A walesi bárdok 

Tetemre hívás 

Híd-avatás  

Tengeri-hántás  

              Toldi estéje 

 Balladák 

              Ágnes asszony 

              V. László 

              Vörös Rébék 

 Líra  

             Fiamnak Visszatekintés 

Széchenyi emlékezete  

Az örök zsidó 

Őszikék  

Tamburás öreg úr 

Sejtelem 

A tölgyek alatt  

             Letészem a lantot 

             Kertben 

             Epilógus 

             Kozmopolita költészet 

             Mindvégig 

b) Mikszáth Kálmán Tímár Zsófi özvegysége 

Hova lett Gál Magda 

Szegény Gélyi János lovai 
            Az a fekete folt 

            Bede Anna tartozása 

            A bágyi csoda 

            Beszterce ostroma 

Irodalom és tévéjáték 

Zsurzs Éva: A fekete város (részlet) 

2. Színház- és drámatörténet 

            Madách Imre: Az ember tragédiája Mózes 

3. Szemelvények a XIX. század második felének és a századfordulónak a  magyar 

irodalmából 

a) Tompa Mihály  

            A gólyához Népdal 

             A madár, fiaihoz 

b) Gárdonyi Géza  

            Az én falum (részletek) Az Isten rabjai (részlet) 

            A láthatatlan ember (részlet) 

c) Vajda János  

           Húsz év múlva A virrasztók 

Az üstökös 

 Reviczky Gyula 

            

            

Magamról 

Schopenhauer olvasása közben 
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II. A magyar irodalom a XX. században 

A) Életművek a XX. század magyar irodalmából 

a) Herczeg Ferenc  

            Az élet kapuja A hét sváb (részlet) 

            Fekete szüret a Badacsonyon 

            Színház- és drámatörténet: 

            Bizánc  

Irodalom és színház 

Kék róka (részlet) 

b) Ady Endre A Tisza-parton 

Lédával a bálban 

Vér és arany 

Sem utódja, sem boldog őse… 

Az eltévedt lovas 

Elbocsátó szép üzenet       

Sípja régi babonának  

Köszönöm, köszönöm, köszönöm 

Ember az embertelenségben 

A Hortobágy poétája 

Párisban járt az Ősz 

      Góg és Magóg fia vagyok én… 

      Héja-nász az avaron 

      Harc a Nagyúrral 

      Új vizeken járok 

      Az ős Kaján 

             A Sion-hegy alatt  

             Az Úr érkezése 

             Kocsi-út az éjszakában 

             Emlékezés egy nyár-éjszakára 

             Őrizem a szemed  

c) Babits Mihály  

In Horatium A Danaidák 

Húsvét előtt  

Örök kék ég a felhők mögött (részlet) 

Ádáz kutyám 

A gazda bekeriti házát 

Csak posta voltál 

Balázsolás 

A gólyakalifa (részlet)  

Cigány a siralomházban 

A lírikus epilógja 

Esti kérdés 

Jobb és bal 

Mint különös hírmondó… 

Ősz és tavasz közt 

Jónás könyve; Jónás imája 

d) Kosztolányi Dezső 

A szegény kisgyermek panaszai 

(részletek: Mint aki a sínek közé 

esett…, Azon az éjjel, Anyuska régi 

képe) 

Számadás 

Vörös hervadás 

Októberi táj 

Marcus Aurelius 

Esti Kornél éneke 

 
            Boldog, szomorú dal 

            Őszi reggeli 

            Halotti beszéd 

Hajnali részegség 

Édes Anna Irodalom és film 

Kosztolányi Dezső: Pacsirta 

Ranódy László: Pacsirta 

 

Esti Kornél; Tizennyolcadik fejezet, 

melyben egy közönséges 

villamosútról ad megrázó leírást, – s 

elbúcsúzik az olvasótól 

Esti Kornél kalandjai…; Az utolsó 

felolvasás 

A fürdés 

A kulcs 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából  
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a) Móricz Zsigmond 

     Tragédia Judith és Eszter 

Barbárok 

Tündérkert (részlet) 
                 Úri muri 

b) Wass Albert  

Adjátok vissza a hegyeimet! Irodalom és film 

Koltay Gábor: Adjátok vissza a hegyeimet! 

Üzenet haza A funtineli boszorkány (részlet) 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából – a Nyugat alkotói 

a) Juhász Gyula  

Tiszai csönd Halotti beszéd 

Anna örök Utolsó vacsora 

Szerelem 

b) Tóth Árpád  

Esti sugárkoszorú Kisvendéglőben 

Elégia egy rekettyebokorhoz 

Jó éjszakát 

Álarcosan 

Lélektől lélekig 

Isten oltó-kése 

           c) Karinthy Frigyes  

                   Így írtok ti (részletek) Tanár úr, kérem (részletek) 

Utazás a koponyám körül (részlet) 

Előszó 
                  Találkozás egy fiatalemberrel 

      

      

Szerb Antal 

Budapesti kalauz marslakók számára 

Utas és holdvilág (részlet) 

 

III. A modernizmus irodalma 

A) Avantgárd mozgalmak 

a) Guillaume Apollinaire: A 

megsebzett galamb és a szökőkút 

Expresszionizmus, szürrealizmus, egyéb 

avantgárd irányzatok; 

Filippo Tommaso Marinetti: Óda egy 

versenyautomobilhoz 
b) Kassák Lajos: A ló meghal a 

madarak kirepülnek (részlet) 

B) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 

a) Thomas Stearns Eliot: A 

háromkirályok utazása (részlet) 

Thomas Stearns Eliot: Macskák (részlet) 

 Gottfried Benn: Kék óra 

 Federico García Lorca: Alvajáró románc, 

Kis bécsi valcer 

C) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 

a) Franz Kafka: Az átváltozás Franz Kafka: A per (részletek) 

b) Thomas Mann: Tonio Kröger 

vagy Mario és a varázsló 

Irodalom és tévésorozat: 

Mihail Afanaszjevics Bulgakov -Vladimir 

Bortko: A Mester és Margarita  

(Vagy másik regényfeldolgozás) 

Bulgakov: A Mester és Margarita 

D) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 
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                 Irodalom és színház 

                 Bertolt Brecht: Koldusopera         

                 vagy Kurázsi mama 

                  

Irodalom és film 

Arthur Miller: Az ügynök halála  

Volker Schlöndorff: Az ügynök halála 

(vagy más feldolgozás) 

                 Samuel Barclay Beckett: Godot-  

                 ra várva     

                 vagy  

                 Friedrich Dürrenmatt: A  

                 fizikusok vagy A nagy Romulus 

 

E) A posztmodern világirodalom 

a) Bohumil Hrabal: Sörgyári 

capriccio (részletek) 

Irodalom és film 

Jiří Menzel: Sörgyári capriccio 

b) Gabriel García Márquez: Száz év  

                  magány (részletek) 

Jorge Luis Borges: Bábeli könyvtár 

Julio Cortázar: Összefüggő parkok 

IV. A magyar irodalom a XX. században II. 
                 Életmű a XX. század magyar irodalmából II. 

                József Attila 

Nem én kiáltok Szegényember balladája 

Medáliák (részlet)  

Istenem 

Tiszta szívvel 

Áldalak búval, vigalommal 

Tedd a kezed 

Téli éjszaka 

Eszmélet 

Levegőt!  

Kész a leltár 

Gyermekké tettél 

Születésnapomra  

Nagyon fáj            

(Talán eltünök hirtelen…) 

(Íme, hát megleltem hazámat…) 

Reménytelenül 

            Holt vidék 

Óda 

Flóra 

Kései sirató 

A Dunánál 

Tudod, hogy nincs bocsánat 

            Nem emel föl 

           (Karóval jöttél…) 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából  

a) Örkény István  

Egyperces novellák (részletek)  

b) Szabó Magda  

Az ajtó Irodalom és film 

Szabó István: Az ajtó 

c) Kányádi Sándor 

Fekete- piros Dél keresztje alatt 

Csángó passió 

Hiúság 

Kuplé a vörös villamosról 

Halottak napja Bécsben 

Sörény és koponya (részlet) 

Valaki jár a fák hegyén 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából  

a) Metszetek: egyéni utakon  

Krúdy Gyula  
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                 Szindbád – A hídon – Negyedik  

                  út vagy Szindbád útja a halálnál 

– Ötödik út  

Irodalom és film 

Huszárik Zoltán: Szindbád 

Szabó Dezső  

Feltámadás Makucskán Az elsodort falu (részletek) 

                 Weöres Sándor 

                 Rongyszőnyeg (részletek: 4., 99.,  

                 127.) 

Psyché (részletek) 

b) Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói 

Szabó Lőrinc 

                  Semmiért Egészen Kalibán 

Dsuang Dszi álma 

Különbéke 

Tücsökzene (részletek) 

                  Mozart hallgatása közben 

Radnóti Miklós  

                  Járkálj csak, halálraítélt!  Első ecloga 

Tétova óda 

Nem bírta hát…  

Levél a hitveshez 

Töredék 

A la recherche 

                  Hetedik ecloga 

Erőltetett menet 

Razglednicák 

 

 Márai Sándor: 

 Szindbád hazamegy (részlet) 

Halotti beszéd 

 Ottlik Géza 

 Iskola a határon (részlet) 

Buda (részlet) 

c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 

Dsida Jenő  

Nagycsütörtök Psalmus Hungaricus (részletek) 

Arany és kék szavakkal 

Reményik Sándor  

Halotti beszéd a hulló leveleknek Ahogy lehet 

Eredj, ha tudsz (részlet) 

Áprily Lajos  

 Tavasz a házsongárdi temetőben Holló-ének 

Kolozsvári éjjel  Március 

 Kós Károly 

 Varjú-nemzetség (részlet) 

 Nyirő József 

 Madéfalvi veszedelem (részlet) 

Gion Nándor 

 A kárókatonák még nem jöttek vissza 
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 Kovács Vilmos 

 Holnap is élünk 

d) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 

Nagy László Gyöngyszoknya (részlet) 

Himnusz Minden időben  

Csodafiú szarvas 

Tűz 

Ki viszi át a Szerelmet 

 Adjon az Isten 

 

e) Metszet a tárgyias irodalomból – az Újhold alkotói 

Pilinszky János 

 Halak a hálóban Harbach 1944 

Agonia christiana 

Nagyvárosi ikonok 
 Apokrif 

                    Négysoros 

 Nemes Nagy Ágnes 

A fák 

Kiáltva 

Ekhnáton éjszakája 

 Mándy Iván 

 Irodalom és film 

Mándy Iván: Régi idők focija 

Sándor Pál: Régi idők focija 

f) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 

Illyés Gyula 
Puszták népe (részlet) 

Sinka István 

Fekete bojtár vallomásai (részlet) 

Csoóri Sándor 

Tudósítás a toronyból (részlet) 

Anyám fekete rózsa 

Anyám szavai 

 Metszetek a magyar posztmodern 

irodalomból 

 Tandori Dezső 

 Horror 

Töredék Hamletnek 

Táj két figurával 

Egy talált tárgy megtisztítása 

 Hajnóczy Péter 

 A fűtő (részletek) 

M (részletek) 

A halál kilovagolt Perzsiából (részletek) 

 Esterházy Péter 

 Termelési kisssregény (részlet) 

Harmonia caelestis (részlet) 

D) Színház- és drámatörténet 

a) Örkény István: Tóték Irodalom és film 

Fábri Zoltán: Isten hozta, őrnagy úr! 

 Németh László: A két Bolyai (részlet) 
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b) Szabó Magda: Az a szép fényes nap 

(részlet) 

Szabó Magda: A macskák szerdája 

 Sütő András: Advent a Hargitán 

 Csurka István: Házmestersirató 

 Gyurkovics Tibor: Nagyvizit 

V. A XX. századi történelem az irodalomban 

a) Trianon 

 Juhász Gyula: Trianon  Babits Mihály: A repülő falu 

 Vérző Magyarország (Szerk.:  

            Kosztolányi Dezső) 

 Schöpflin Aladár: Pozsonyi diákok 

(részlet) 

Lyka Károly: Magyar művészet – 

magyar határok (részlet) 
 Krúdy Gyula: Az utolsó garabonciás 

b) Világháborúk  

 Gyóni Géza: Csak egy éjszakára… 

        

Magyar katonák dala 

Alexis levele Alexandrához 

Polcz Alaine: Asszony a fronton 

c)  Holokauszt  

 Szép Ernő: Emberszag (részlet) Irodalom és film 

Török Ferenc: 1945 

 Tadeusz Borowski: Kővilág  Irodalom és film 

Roberto Benigni: Az élet szép 

 Irodalom és film 

Kertész Imre: Sorstalanság  

Koltai Lajos: Sorstalanság 

d) Kommunista diktatúra  

 Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról vagy 

            George Orwell: 1984 (részletek) 

Irodalom és film 

Bacsó Péter: A tanú 

Bereményi Géza: Eldorádó 

Faludy György: Kihallgatás 

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin: Gulág 

szigetcsoport (részlet) 

Irodalom és film 

Michael Radford: 1984 

e) 1956  

 Nagy Gáspár 

           Öröknyár: elmúltam 9 éves 

           A Fiú naplójából 

Irodalom és film 

Gothár Péter: Megáll az idő 

Irodalom és film 

Szilágyi Andor: Mansfeld 

Albert Camus: A magyarok vére (részlet) 

 Márai Sándor: Mennyből az angyal 

vagy Halotti beszéd 

 

VI. Metszetek a kortárs magyar irodalomból 

A szaktanár által szabadon választott írók, művek 
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KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek) vagy Stendhal: Vörös és fekete (részletek)             

Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy Nóra (Babaotthon) vagy Anton Pavlovics Csehov: A sirály 

vagy Ványa bácsi 

Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála  

Samuel B. Beckett: Godot-ra várva vagy Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok vagy A nagy 

Romulus 

Arany János: Toldi estéje 

Madách Imre: Az ember tragédiája 

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 

Herczeg Ferenc: Az élet kapuja 

Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája 

Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia 

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! 

Örkény István: Tóték 

Szabó Magda: Az ajtó 

 

MEMORITEREK 

Arany János: Toldi estéje (I. 1., VI. 28. versszak) 

Arany János: egy szabadon választott ballada a nagykőrösi korszakból 

Arany János: Epilógus (részlet) 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… 

Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában  

Babits Mihály: A lírikus epilógja (részlet) 

Babits Mihály: Jónás imája 

Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (részlet) 

József Attila: Reménytelenül (Lassan, tűnődve) (részlet) 

József Attila Óda (részlet) 

Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén 

Reményik Sándor: Halotti vers a hulló leveleknek (részlet) 

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga (részlet) 

Áprily Lajos: Március (részlet) 

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 

 

 

A 11–12. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma: 256 óra 

A 11. évfolyamon: magyar nyelv 1 óra, irodalom 3 óra. 

A 12. évfolyamon: magyar nyelv 1 óra, irodalom 3 óra. 

A nyelvtan óraszámai úgy értendők, hogy minden témakör kiemelt feladata az írásbeli 
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és szóbeli szövegértés a szövegalkotás folyamatos fejlesztése. 

 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

TÉMAKÖR NEVE JAVASOLT 

ÓRASZÁM 

MAGYAR NYELV  

Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 11 

 

Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, 

beszédaktus, együttműködési elv 

7 

 

Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, 

nyelvtípusok 

7 

 

Szótárhasználat 2 

 

Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, 

nyelvemlékek 

6 

 

A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi 

norma 

8 

 

Felkészülés az érettségire, rendszerező ismétlés 10 

 

Szabadon felhasználható óra – az intézmény saját döntése 

alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, 

évfolyamonként 7, illetve 6 óra  

13 

                                                                            Összes óraszám: 64 
IRODALOM 

 

 

TÉMAKÖR NEVE  

I. A klasszikus modernség irodalma 38 
 

A) A nyugat-európai irodalom 5 

 

B) Az orosz irodalom 

 

5 

 

C) A klasszikus modernizmus líra alkotói, alkotásai 3 

 

D) Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 25 

1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából  

a) Arany János 10 

 

b) Mikszáth Kálmán 6 
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2. Színház- és drámatörténet 5 

 

3. Szemelvények a XIX. század második felének és a 

századfordulónak a  magyar irodalmából 

4 

 

II. A magyar irodalom a XX. században 44 
 

A) Életművek a XX. század magyar irodalmából 30 

a) Herczeg Ferenc  5 

 

b) Ady Endre 9 

 

c) Babits Mihály  8 

 

d) Kosztolányi Dezső 8 

 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából 9 

a) Móricz Zsigmond 5 

 

b) Wass Albert 4 

 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából I. 5 

           Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói  

Juhász Gyula 3 

 Tóth Árpád 

Karinthy Frigyes 2 

 

  

III. A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) 

irodalma 
17 

 

A) Avantgárd mozgalmak  3 

 

B) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 3 

 

C) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 4 

 

D) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 4 

 

E) A posztmodern világirodalom 3 

 

IV. A magyar irodalom a XX. században II. 42 
 

A) Életmű a XX. század magyar irodalmából II. 9 

         József Attila 9 

 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából I. 7 

a, Örkény István (a drámával együtt: 2+2=4) 2 
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b, Szabó Magda (a drámával együtt: 2+1=3) 2 

 

c, Kányádi Sándor 3 

 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából II.            23 

a) Metszetek: egyéni utakon   

Szabó Dezső 2 

 

Krúdy Gyula 2 

 

                  Weöres Sándor 2 

 

b) Metszetek a modernista irodalomból   

                  Szabó Lőrinc 2 

 

                  Radnóti Miklós 4 

 

c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 6 

                       Dsida Jenő 

                      Reményik Sándor 

                      Áprily Lajos 

d) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 2 

    Nagy László 

e) Metszet a tárgyias irodalomból  2 

    Pilinszky János 

f) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 1 

Illyés Gyula 

D) Színház- és drámatörténet 3 

            Örkény István 

 

2 

 

            Szabó Magda 1 

 

     V. A XX. századi történelem az irodalomban 8 

a) Trianon 2 

 

b) Világháborúk 1 

c) Holokauszt 2 

 

d) Kommunista diktatúra 1 

 

e) 1956 2 

VI. Kortárs magyar irodalom 5 
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     VII. Szabadon felhasználható órakeret (órakeret 

maximum 20%-a) az intézmény saját döntése alapján, 

felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, illetve a 

tanár által választott alkotók, művek tanítására (11. 

évfolyamon 20, 12. évfolyamon 18 óra) 

38 óra 

                                                                            Összes óraszám: 192 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÖSSZES ÓRASZÁM: 256 

 

 

                                                                                  MAGYAR NYELV 

TÉMAKÖR: Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A retorika alapfogalmainak megismertetése, azok alkalmazása a tanulók életével, 

mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalásokban 

 A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megismertetése 

 Önálló beszéd megírásához, annak hatásos előadásához szükséges nyelvi, gondolkodási 

képességek fejlesztése 

 A szónok tulajdonságai, feladatai 

 A szónoki beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a 

megszólalásig 

 Az érv, érvelés, cáfolat megértése 

 Az érvelési hibák felfedeztetése 

 A hatásos előadásmód eszközeinek tanítása, gyakoroltatása 

 Érvelési gyakorlatok: kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása 

FOGALMAK 

retorika, szónoklat, a szónok feladata, a meggyőzés eszközei: érv és cáfolat; hagyományos és mai 

beszédfajták; a szónoklat részei, szerkezete, felépítése 

TÉMAKÖR: Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, 

együttműködési elv 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése 

 A nyelv működésének, a nyelvhasználat megfigyelése különböző kontextusokban, eltérő célok 

elérésére nyelvi eszközökkel 
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 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése 

FOGALMAK 
megnyilatkozás, társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás; beszédaktus (lokúció, illokúció, 

perlokúció); deixis; együttműködési elv 

 

TÉMAKÖR: Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 a nyelv mint jelrendszernek, az emberi nyelv egyediségének megértése; a nyelv mint változó 

rendszer; a nyelv szerepe a világról formált tudásunkban 

 a kommunikáció kódok vizsgálata, a korlátozott és a kidolgozott kód; gesztusnyelvek, 

jelnyelvek 

 a nyelv és gondolkodás viszonya nyelvfilozófiai lehetőségeinek megismerése 

  a nyelv és a megismerés viszonyának tanulmányozása: az emberiség információs 

forradalmai; a nyelv és a kultúra viszonya 

 nyelvcsaládok, nyelvtípusok tanulmányozása 

FOGALMAK 

Jel, nyelvi jel, jelrendszer, nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló), nyelvcsalád, kódok, korlátozott 

és kidolgozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv 

TÉMAKÖR: Szótárhasználat 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

- a fontosabb egynyelvű papír alapú és digitális szótárfajták megismerése, tanulmányozása: 

értelmező szótár, történeti-etimológiai szótár, szinonimaszótár, helyesírási szótár, 

szlengszótár, nyelvművelő kéziszótár, Magyar Történeti Szövegtár, írói szótárak, tájszótár 

FOGALMAK 

értelmező szótár, etimológiai szótár, szinonimaszótár, rétegnyelvi szótár, írói szótár 

TÉMAKÖR: Nyelvtörténet- a nyelv változása, nyelvrokonság, nyelvemlékek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése 

 A magyar nyelv rokonságának megismerése 

 Az összehasonlító nyelvszemlélet fejlesztése: nyelvünk helye a világban 
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 Az interdiszciplináris tudatosság fejlesztése a nyelvtörténeti, irodalom- és művelődéstörténeti 

párhuzamosságok és összefüggések felfedeztetésével 

 Változás és állandóság nyelvi egyensúlyának megértése  

 Nyelvrokonság és nyelvcsaládok vizsgálata 

 A nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos módszereinek tisztázása 

 A magyar nyelv eredetének, az erről szóló tudományos hipotéziseknek megismerése 

 A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái 

 A nyelvtörténeti kutatások forrásainak vizsgálata: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek 

 A magyar nyelv történetének főbb korszakai, és néhány fontos nyelvemlékünk (A tihanyi apátság 

alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom 

 A nyelvújításnak, illetve hatásának tanulmányozása 

FOGALMAK 
nyelvrokonság, nyelvcsalád; uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság; ősmagyar, ómagyar, középmagyar kor, 

újmagyar kor, újabb magyar kor; nyelvemlék; ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó; 

nyelvújítás, ortológus, neológus; szinkrón és diakrón nyelvszemlélet 

TÉMAKÖR: A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma, nyelvünk helyzete a 

határon túl  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia tudatosítása 

  A nyelvjárások nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése 

 A nyelvi tervezés elveinek és feladatainak megismertetése 

 A nyelv társadalmi tagozódásának vizsgálata 

FOGALMAK 
nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, nyelvi norma; nyelvváltozatok; vízszintes és 

függőleges tagolódás; nyelvjárások, regionális köznyelv, tájszó; csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, 

rétegnyelv; szleng, argó; kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség; nemzetiségi nyelvek 

 

TÉMAKÖR: Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A rendszerező képesség fejlesztése 

 Az önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és a követelményeknek megfelelő 

tételvázlatok összeállítása 

 A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási ismeretek rendszerezése 

FOGALMAK 
Az eddig tanult fogalmak rendszerező ismétlése 
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                                                                             IRODALOM 

  

TÉMAKÖR:   I. A klasszikus modernség irodalma (A,B,C,D) 

JAVASOLT  ÖSSZÓRASZÁM:  38 ÓRA  

 

                      A.   A realizmus a nyugat-európai irodalomban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra  

 

                          B.   A realizmus az orosz irodalomban 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  (A.+B.) 

 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

 Legalább két regény és két dráma önálló elolvasása 

 A XIX. század történelmi, erkölcsi, filozófiai kérdésfelvetéseinek, konfliktusainak megértése az 

epikus és drámai művek elemzése alapján 

 A XIX. század néhány jellemző epikus  műfajának és irányzatának áttekintése 

 Lírai szövegek közös értelmezése lírapoétikai fogalmainak segítségével 

 Az irodalomtörténeti folytonosság (művek, motívumok párbeszéde) megértése 

 Klasszikus esztétikai és modernista esztétikai törekvések felfedezése a XIX. századi 

világirodalom kiemelkedő alkotásaiban 

 A XIX. századi világirodalom magyar irodalomra gyakorolt hatásának megértése 

 

FOGALMAK 
klasszikus modernség, realizmus, realista regény, mindentudó elbeszélő, tolsztojanizmus, visszatekintő 

időszerkezet, analitikus dráma, drámaiatlan dráma, lírai dráma 

 

                                    C.  A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A  klasszikus modernista költészet főbb irányzatainak, programjainak megismerése  

– A XIX. századi líra új kifejezésmódbeli jellemzőinek azonosítása 

– A hagyományhoz való viszony értelmezése, a költői programok főbb sajátosságainak 

megfigyelése, poétikaértelmezések, a régi és új költészeteszmény jellemzőinek számbavétele 

– A korszak programadó verseinek értelmezése, poétikai-retorikai elemzése (annak 

tudatosításával, hogy ezek a művek fordításokban olvashatók) 

FOGALMAK 

szimbolizmus, esztétizmus, l’art pour l’art, kötetkompozíció, szinesztézia, kiátkozott költő 

 

 

D. Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 

 

1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 

 

a) Arany János 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9  óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a kijelölt versek értelmezése, elemzése alapján 

 Arany János lírai életművének főbb témái és változatai (szabadság és rabság; visszatekintés és 

önértékelés; a művész szerepe a társadalomban; erkölcsi dilemmák és válaszlehetőségek)  

 Arany János balladaköltészetének megismerése legalább három ballada elemzésével, a műfaji 

sajátosságok és a tematikus jellemzők rendszerezése 

 A költő epikájának (Toldi estéje, Buda halála) tanulmányozása a kijelölt és választott szövegek 

segítségével 

 A  kortárs történelem eseményeinek feldolgozása, bemutatása Arany lírai és epikus költészetében 

 Arany alkotói pályája főbb szakaszainak azonosítása (forradalom előtti időszak, nagykőrösi évek, 

Őszikék) 

 Arany életművében a népiesség és a romantika összefonódásának tudatosítása  

 Arany jelentősége kora irodalmi életében, Arany életútja legfontosabb eseményeinek 

megismerése  

 Az Arany-életmű befogadás-történetének, az Arany-kultusz születésének áttekintése 

FOGALMAK 

ballada, pillérversszak, önirónia, eszményítő realizmus 
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                                     b, Mikszáth Kálmán 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉSISMERETEK 

 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

 Legalább négy novella és egy regény önálló elolvasása 

 Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenésének, a sajtó és a 

könyvnyomtatás szerepének tanulmányozása 

 A romantika és a realizmus találkozásának vizsgálata a mikszáthi epikában 

 Az anekdota műfaji jellegzetességeinek megismerése, az anekdota szerepének vizsgálata 

Mikszáth regényeiben és novelláiban 

 A metaforikus próza poétikai jegyeinek megismerése 

 Mikszáth egy művében a különc szerepének tanulmányozása  

 Erkölcsi kérdések (pl.: bűn és büntetés, őszinteség, hazugság, képmutatás) vizsgálata Mikszáth 

műveiben 

FOGALMAK 
 különc, donquijoteizmus 

 

2. Színház- és drámatörténet –  Madách Imre: Az ember tragédiája 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Madách Imre Az ember tragédiája című művének közös órai feldolgozása 

 A mű irodalmi, történetfilozófiai, eszmetörténeti előzményeinek megismerése 

 A bibliai és a mitológiai előképek felfedezése: a Teremtés könyve, Jób könyve, a Faust-történet 

 A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek megértése, mai vonatkozásainak tisztázása 

 Az ember tragédiájának történelemfilozófiai dilemmáinak vizsgálata (pl.: Ki irányítja a 

történelmet?, Van-e fejlődés a történelemben?) 

 Eszmék, nemek harcának vizsgálata a műben 

FOGALMAK 

emberiségdráma, emberiségköltemény, drámai költemény, történelemfilozófia, történeti színek, 

keretszínek, falanszter  

 

 

3. Szemelvények a XIX. század második felének magyar irodalmából 

Tompa Mihály, Gárdonyi Géza, Vajda János, Reviczky Gyula 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Ezen XIX. századi alkotók helyének, irodalomtörténeti szerepének megismerése 

 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése 

 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző beszédmódok 
feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.  

 A művek közös és egyéni feldolgozása, értelmezése 

 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 

FOGALMAK 

nép-nemzeti irodalom, filozófiai dal 

 

 

 

TÉMAKÖR:  II. A magyar irodalom a XX. században (A,B, C) 

JAVASOLT  ÖSSZÓRASZÁM: 44 óra  

 

                              A, Életművek a XX. század magyar irodalmából 

i.  Herczeg Ferenc 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek elemzésével 

 A hazához fűződő viszonyt vizsgáló prózai szövegek olvasása, értelmezése 

  Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése  

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések vizsgálata Herczeg Ferenc 

műveiben 

 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és történelemfilozófiai 

kérdések és válaszok értelmezése 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

 

FOGALMAK 
Új Idők, nemzeti konzervativizmus, színmű 

 

ii. Ady Endre 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Ady Endre életművének főbb témái (pl.: szerelem, magyarság, Élet-Halál, Isten, költészet, pénz, 

háború, stb.) és versformái 

 Ady költészetének tematikus, formai és nyelvi újdonságai XIX. századi költészetünk tükrében 

 A szimbólumok újszerű használata az életműben 

 A szecessziós-szimbolista versek esztétikai jellemzőinek megismerése 

 Ady Endre költészetének hatása a kortársakra, illetve az ún. Ady-kultusz születésének 

megismerése 

 Szemelvények a költő prózájából, publicisztikai írásaiból 

 Ady Endre életútjának költészetét meghatározó főbb eseményei, kapcsolatuk a költői pálya 

alakulásával 

 A költő főbb pályaszakaszainak jellemzői, az Új versek c. kötet felépítésének tanulmányozása 

 A Nyugat születése, jelentőségének felismerése 

 Ady Endre költészete körüli viták (saját kora és az utókor recepciójában) tanulmányozása  

 

FOGALMAK 
szecesszió, versciklus, kötetkompozíció, vezérvers, önmitologizálás, szimultán versritmus vagy bimetrikus 

verselés 

 

 

                        c, Babits Mihály 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra (6-8)  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt versek és a Jónás könyve 

elemzésével 

 Babits Mihály irodalomszervező munkásságának feltérképezése 

 Babits Mihály költészetének főbb témái (filozófiai kérdésfelvetések, az értelmiségi lét kérdései 

és felelőssége, értékőrzés, erkölcsi kérdések és választások) tanulmányozása 

 Babits Mihály „poeta doctus” költői felfogásának megismerése néhány költői eszközének 

tanulmányozásával 

 Babits költői életútjának és költői pályájának főbb szakaszai, eseményei 

 Babits jelentőségének megismerése a magyar irodalomban: a költő, a magánember, a közéleti 

személyiség egysége; szemléleti, esztétikai öröksége 
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FOGALMAK 
filozófiai költészet, parafrázis, nominális és verbális stílus, irónia 

 

 

                          d, Kosztolányi Dezső 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek elemzésével 

 Kosztolányi Dezső költészetének főbb témáinak (gyermek- és ifjúkor, emlékezés, 

értékszembesítés, elmúlás, érzelmek stb.) tanulmányozása 

 A költő „homo aestheticus” költői felfogásának megismerése költői eszköztárának 

tanulmányozása által 

 Elbeszélő prózája főbb narrációtechnikai, esztétikai sajátosságainak felismerése, értelmezése 

 A lélektani analízis tanulmányozása Kosztolányi Dezső prózájában  

 A történelem és a magánember konfliktusának ábrázolása Kosztolányi Dezső regényeiben 

 Kosztolányi Dezső szerepének vizsgálata kora irodalmi életében (vitái kortársaival; helye, 

szerepe a Nyugat első nemzedékében) 

 

FOGALMAK 
homo aestheticus, versciklus, modernizmus, freudizmus, novellaciklus, alakmás 

 

B, Portrék a XX. század magyar irodalmából I. 

 

TÉMAKÖR: a, Móricz Zsigmond 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra  

 

TÉMAKÖR:b, Wass Albert 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK /a) + b)/  

 Művelődéstörténeti kitekintés: a stílusok egyidejűségének, az olvasóközönség átalakulásának, az 

irodalmi elbeszélés, a film és más médiumok kapcsolatának vizsgálata 
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 A hazához fűződő viszonyt ábrázoló szövegek olvasása, a művek közös értelmezése az 

elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével 

 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének megismerése 

 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, 

magatartásformák felismerése, értelmezése 

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések történelmi, szellemtörténeti 

hátterének feltárása  

 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és történelemfilozófiai 

kérdések és válaszok értelmezése 

 Történelmi sorskérdések vizsgálata az adott szerzők műveiben 

 A transzilván irodalom fogalmának, irodalomtörténeti jelentőségének tisztázása 

FOGALMAK 
naturalizmus, szabad függő beszéd, transzilván irodalom 

                                

             C, Metszetek a XX. század magyar irodalmából - a Nyugat alkotói 

                         a, Juhász Gyula,  b, Tóth Árpád 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra  

                       c) Karinthy Frigyes 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra  

 

FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK /a)+b)+c)/  

 Az alkotók irodalomtörténeti helyének, szerepével vizsgálata 

 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése 

 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés, világnézet, egyéni 
látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és tematikában szólalhat meg 

 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző beszédmódok 
feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.  

 Az Így írtok ti irodalmi jelentőségének megértése  

 A költemények közös és egyéni feldolgozása, értelmezése 

 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 

 

FOGALMAK   
A Nyugat és nemzedékei, paródia, stílusparódia, műfajparódia 

 

TÉMAKÖR: III. A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma (A,B,C,D,E) 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra  

 

                   A. Avantgárd mozgalmak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

                    B. A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra  

 

                    C. A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

                    D. Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

               E. A posztmodern világirodalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (A,B,C,D, E) 

 Irodalmi szövegek és társművészeti alkotások összehasonlító elemzése 

 Stílustörténeti és irodalomtörténeti fogalmak használata műértelmezésekben  

 Művelődéstörténeti áttekintés: a XIX-XX. század fordulójának filozófiai, művészeti és irodalmi 

irányzatainak tanulmányozása 

 Nietzsche, Bergson, Freud nézeteinek megismerése, irodalomra gyakorolt hatásuk feltérképezése 

 A művészet- és irodalomtörténetben a modernség/modernizmus jelentőségének vizsgálata.  

 Az avantgárd mozgalmak művészeti és politikai szerepének, jelentőségének megismerése 

 Az egzisztencializmus és a posztmodern filozófia irodalmi hatásának felfedezése  

 Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai kérdéseinek értelmezése 

 A XX. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismertetése. Művek, 

műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, témák, történeti, kulturális 

kontextusok megvitatása.  Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztására. 

 Kimerülés és újrafeltöltődés: a kísérleti irodalom és az olvasóközönség viszonya, a posztmodern 

változó meghatározásai 

 

FOGALMAK 
dekadencia; életfilozófia, pszichoanalízis; a nyelv és a személyiség válsága; avantgárd; futurizmus, dadaizmus, 

expresszionizmus, konstruktivizmus, kubizmus; szabad vers, kései modernség, objektív költészet, 

intellektuális költészet, abszurd dráma, kétszintes dráma, mítoszregény, posztmodern  
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TÉMAKÖR:  IV.  A magyar irodalom a XX. században II.  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 41 óra  

 

                  A, Életmű a XX. század magyar irodalmából II.  

                      József Attila 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése az életmű különböző szakaszaiból származó 

törzsanyagban megnevezett vers elemzésével 

 József Attila életműve főbb témáinak (pl.: haza, táj, szerelem, külváros és szegénység, 

lélekábrázolás, értékszembesítés, közéleti és gondolati költészet) és versformáinak, költői 

eszközeinek tanulmányozása 

 Annak vizsgálata, hogy az  életút meghatározó tényei hogyan függnek össze a pályaképpel és a 

kor társadalmi-történelmi viszonyokkal 

 A költői pálya indulása, a költői életút szakaszolásának lehetséges változatai 

 József Attila nagy gondolati verseinek elemzése, a művek filozófiai, esztétikai összetettségének 

vizsgálata 

 József Attila helyének tisztázása saját kora szellemi életében (vitái és kapcsolatai kortársaival) 

 Utóéletének, a József Attila-kultusz születésének, a költői életmű XX. századi recepciójának 

tanulmányozása 

FOGALMAK 
tárgyias tájvers, komplex kép, óda, dal, műfajszintézis, létértelmező vers, önmegszólító vers, dialogizáló 

versbeszéd 

 

 

                   B, Portrék a XX. század magyar irodalmából II. 

                               a, Örkény István  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra  

 

                                       b, Szabó Magda  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra  
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                                     c, Kányádi Sándor 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (B - a,+b,+c,) 

 A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban  

 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés, világnézet, egyéni 
látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és tematikában szólalhat meg 

 Az erkölcs, hit, egyén és közösség, egyén és egyén viszonyának, kapcsolatának megvilágítása lírai, epikai, 
drámai alkotásokban  

 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 

FOGALMAK:  

groteszk, abszurd, egyperces, családregény, kálvinista és katolikus értékrend szembenállása, önéletrajziság 

 

                                 C, Metszetek a XX. század magyar irodalmából II. 

iii. Metszetek: egyéni utakon 

                                   Szabó Dezső, Krúdy Gyula és Weöres Sándor 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra (2-2-2) 

 

                                    b, Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói  

                                 Szabó Lőrinc 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra  

 

                                      Radnóti Miklós 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra        

   c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 

  Dsida Jenő, Reményik Sándor, Áprily Lajos 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra  

 

                        d) Metszet a ,,Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 

                          Nagy László 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra  

                            e,  Metszet a tárgyias irodalomból  

  Pilinszky János 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra  

 

FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (C- a,+b,+c,+d,+e,) 

 A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban  

 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése 

 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés, világnézet, egyéni 
látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és tematikában szólalhat meg. 

 Történelmi kataklizmák és egyéni helytállások lírai ábrázolásának tanulmányozása Radnóti 
költészetében 

 Történelmi traumák, nemzeti tragédiák ábrázolásának tanulmányozása a transzilván irodalomban 

 Az erkölcs, hit, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai alkotásokban  

 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző beszédmódok 
feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.  

 A líra sokfélesége: párhuzamos és versengő költészeti hagyományok bemutatása  

 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 

FOGALMAK 

életrajzi ihletettség,  kulturális veszteség, ekloga, eklogaciklus, razglednica, szerepvers, ,,Fényes 

szellők nemzedéke”; tárgyias irodalom 

 

                               D, Színház- és drámatörténet  

 

                            Örkény István 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra  

                           Szabó Magda  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 1 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A törzsanyagban megnevezett drámai művek vagy műrészletek olvasása, megismerése, közös 

elemzése 

 Ismerkedés a korszakban kidolgozott dramaturgiai eljárásokkal  

 Álláspontok megismerése és kialakítása a feldolgozott drámák problémafelvetésével 

kapcsolatban  

 A drámai művekben a befogadó elé tárt társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok felismerése, 

megfogalmazása, megértése 

 A megmaradásért folytatott harc és az azért szükségképpen hozott áldozatok felismerése 

FOGALMAK:  totalitárius, történelmi dráma  
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 TÉMAKÖR: V. A  XX. századi történelem az irodalomban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra  

  

              a, Trianon  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra   

                 b, Világháborúk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 1 óra 

               c, Holokauszt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra  

             d, Kommunista diktatúra 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 1 óra  

             e, 1956 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (a,+b,+c,+d,+e,) 

 A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeinek olvasása, megértése, megbeszélése 

 Irodalmi szövegek elhelyezése történelmi kontextusban 

 Irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és magánemberi erkölcsi dilemmák 

felismerése, megvitatása 

 Az olvasott szövegek szerkezeti egységeinek megfigyelése, a szerkezeti egységek retorikai 

funkcióinak azonosítása 

 Egyes olvasott szövegek jellegzetes retorikai alakzatainak megfigyelése 

 

TÉMAKÖR: VI. Kortárs magyar irodalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szaktanár szabadon választhat a kortárs magyar irodalom műveiből. 

 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK  9-12. ÉVFOLYAM 
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A pedagógia történetében nagyon sokféle tanulási és oktatási stratégia létezik. Az oktatás 

meghatározó eleme azonban maga a tanár (McKenzie-jelentés, 2007.) A tanár személyisége, 

szerepéről szóló tudása és ars poeticája, szakmai-módszertani felkészültsége, az általa tanított 

gyerekek adottságai, érdeklődésük, felkészültségük, az iskola szakmai-pedagógiai 

elvárásrendszere határozza meg, hogy a tanár egy osztályban milyen tanulásszervezési 

módokat, oktatási módszereket, munkaformákat választ.  

A tanár tanít: ismereteket ad át, ezáltal hagyományt örökít, értékeket közvetít. Gondolkodni 

és beszélni tanít (Babits, 1908.). A tanár irányít: tanulási folyamatokat, differenciálást, 

tehetséggondozást.  A diákokkal, illetve az irodalmi művekkel való folyamatos párbeszéd 

révén irányítja tanítványai iskolai érzelmi nevelését. A tanár nevel és fejleszt: 

kompetenciákat, személyiséget. A tanár segít: segíti a diákokat a kognitív struktúrák 

kialakításában, az olvasási stratégiák elsajátításában, az önálló értelmezések létrehozásában. 

Segíti tanítványait az egyéni, illetve a csapatban végzett, együttműködésen alapuló 

munkavégzés képességének kialakításában. Segíti a diákokat abban, hogy felismerjék: az 

irodalom örökérvényű alkotásainak folyamatosan változó jelentését, a jelentések 

megalkotásában a hagyomány és a befogadó szerepét.  

 

Tanítási-tanulási stratégiák 

Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia uralja a magyar nyelv 

és irodalom tanítását. Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia 

uralja a magyar nyelv és irodalom tanítását. A tanár a tananyag típusához, illetve az általa 

tanított diákközösséghez, iskolája programjához és technikai felszereltségéhez igazítva 

választhat több oktatási stratégia közül.  A hagyományos, tanárközpontú oktatási, tanulási 

stratégiákat javasolt bizonyos tananyagrészekre szorítani: korszakok, korstílusok, filozófiai 

irányzatok, stb. A tananyagok feldolgozásában döntően a tanulóközpontú, kooperatív 

munkaformák alkalmazása javasolt. Fontos, hogy a tanórák változatosak, s ezáltal is 

motiválók legyenek. 

A képzés 3. szakaszának 1-2. évében (9-10. évfolyam)  a javasolt tanulásszervezési módok: 

a kooperatív tanulási-tanítási technikák alkalmazása, az önálló munkavégzés és tanulás 

kialakítása, a gamifikáció. Javasolt az összetett gondolkodás kialakítása tanári kalauzzal. 

A képzés 3. szakaszának 3-4. évében az önálló, illetve a kooperatív csoportokban kialakított 

munkavégzés kiemelt jelentőségű az érettségi, illetve a továbbtanulás szempontjából. 

Ajánlott a  hagyományos és digitális technikák bekapcsolása a tananyag-feldolgozásba, az 

összetett gondolkodási műveletek fejlesztése (absztrakció, elemzés, analógia alapján 

gondolkodási műveletek felismerése, új gondolkodási műveletek elsajátítása, kognitív 

struktúrák felismerése és megalkotása, stb.).  

Tanulásszervezési módok 
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Javasolt a reflektív és interaktív módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív 

csoportmunkák, projektmunkák, drámajátékok, újságszerkesztés, stb.). 

 Továbbra is javasolt: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve a digitális 

játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában.  

A tanárközpontú és a diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az órát) és a 

digitális módszereknek (IKT-alapú, párhuzamos munkafolyamatok) összekapcsolása egy 

órán belül is lehetséges. A frontális tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja az 

egész tanítási folyamatot. 

Fontos szerepe van az osztálytermen kívüli tanulásnak (színház- és múzeumlátogatás, 

könyvheti események, stb.), egyes tanulási-tanítási munkaszakaszban a jelenségalapú 

oktatásnak, azaz a különböző tanulási területek összekapcsolásának. 

 

Oktatási módszerek   

Az oktatási módszerek közül javasolt az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a játékosítás, 

a szerepjátékok, házi feladatok. Az irodalmi művek és a filmek összekapcsolása, az irodalmi 

alkotások és filmes adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. Esszéírás, 

gondolattérképek, fürtábrák készítése a műelemzések előkészítéseként, kreatív írás, 

konstruktív vita (disputa). Irányított szempontok alapján szövegértési és szövegalkotási 

gyakorlatok. Digitális és hagyományos szótárak, szakirodalmi művek használata (pl.: 

Szimbólumtár, Szinonima szótár, A magyar nyelv értelmező szótára). A digitális oktatási 

módszereknek ebben a képzési szakaszban kiemelt jelentősége van ) pl.: digitális újság, 

magazinok, ppt-k, prezik, blogok készítése, meghívott előadók meghallgatása) 

Munkaformák 

A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a páros munka, 

a csoportmunka, az egyénre szabott (individualizált) munkaforma és a differenciált tananyag-

feldolgozás javasolt. 

 

 

 

Osztályozó vizsga követelményei magyar nyelv és 

irodalomból 
 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyból az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli és a 

szóbeli vizsga eredménye egyenlő arányban (50-50%) határozza meg az érdemjegyet:  
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40%-tól: elégséges 

55%-tól: közepes 

70%-tól: jó 

85%-tól: jeles 

Magyar irodalom 
 

9. évfolyam 
Témakörök 

 

 Az antik görög irodalom  

 A római irodalom 

 A középkor művészete és irodalma  

 A reneszánsz irodalma 

 A magyar reformáció irodalmi hagyományai 

 A magyar barokk (Zrínyi Miklós) 

 Mikes Kelemen (Törökországi levelek) 

 

 
Olvasmányok, szerzők 

 

Biblia, Homérosz: Íliász (részletek), Homérosz: Odüsszeia, Szapphó, Anakreón, Aiszkhülosz, 

Szophoklész: Antigoné, Vergilius, Horatius, Ovidius, Jacopo da Todi: Stabat mater, Assisi Szent Ferenc: 

Naphimnusz, Ómagyar Mária-siralom, , Margit-legenda, Ferenc-legenda, Artus-történetek, Niebelung-

ének, Roland-ének, Vogelweide, Villon néhány balladája, Dante: Isteni színjáték (részletek) 

Petrarca, Boccaccio: Decameron (egy novella), Shakespeare: Romeo és Júlia/ Hamlet, a dán királyfi, 

Janus Pannonius, Bornemisza Péter, Balassi Bálint, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós: Szigeti 

veszedelem (részletek), Mikes Kelemen: Törökországi levelek (részletek) 

 

Fogalmak 

 

mítosz, mitológia, monoteizmus, politeizmus, antropomorf, eposz, eposzi kellékek, hexameter, 

pentameter, disztichon, epigramma, ókori elégia, himnusz, anakreóni dal, bukolikus vers, kardal, 

dráma, dráma, tragédia, komédia, dialógus, monológ, drámai szituáció, bonyodalom, konfliktus, 

tetőpont, megoldás, prológus, epilógus, , ecloga, carpe diem, óda, szatíra, episztola, , allegória, 

planctus, misztériumjáték, passiójáték, moralitás, román és gótikus stílus, legenda, himnusz, 

lovageposz, lovagregény, haláltánc, ballade, terzina, humanizmus, reneszánsz, szonett, novella, 

shakespeare-i színház, Biblia-fordítás, zsoltár, barokk,  vitairat, barokk eposz, miles (athleta) 

Christi, epizód, fiktív levél 
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10. évfolyam 
Témakörök 

 A klasszicizmus 

 A nyugat-európai 

felvilágosodás  

 A magyar 

felvilágosodás 

 A romantika a világirodalomban 
 A reformkor és a magyar romantika 

 A magyar regény változatai 

 

 
Olvasmányok, szerzők 

 

Moliere: Tartuffe, Voltaire, Rousseau, Swift: Gulliver vagy Defoe: Robison Crusoe, Goethe: Faust 

I.(részletek), Bessenyei György, Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály (pályakép, legalább 8 vers),  

Berzsenyi Dániel (pályakép, 4 vers)  Byron, Shelley, Keats,  Puskin: Anyegin, Katona József: Bánk bán, 

Kölcsey Ferenc (pályakép, prózarészletek, Himnusz (memoriter) és még 2  vers), Vörösmarty Mihály 

(pályakép, Csongor és Tünde, Szózat (memoriter) és még legalább  2 vers), Petőfi Sándor (pályakép, A 

helység kalapácsa(részlet),  Az apostol (részlet) A XIX. század költői, Szeptember végén (és még 

legalább 10 vers), Jókai Mór pályaképe és az Arany ember 

 
Fogalmak 

racionalizmus, hármas egység, commedia dell'arte, klasszicista komédia, helyzet- és jellemkomikum, 

jellemhiba, rezonőr, racionalizmus, empirizmus, deizmus, társadalomkritika, klasszicizmus, 

szentimentalizmus, , levélregény, szatíra, emberiségköltemény, sententia, pictura, óda, elégia, 

anakreóni dalok, rokokó, szimultán ritmus, helyzetdal, vígeposz, alkaioszi strófa, szapphói strófa, 

aszklepiádészi strófa, létösszegzés, látomás, látnok, természetkultusz, romantikus képalkotás, 

szubjektivitás, én-kultusz, spleen, eredetiség, romantikus történelmi regény, nemzethalál víziója, 

népiessé,, helyzetdal, életkép, bordal, egyszerűség, természetesség, ciklus, műfaj-és stílusparódia, 

tájvers, költői szerep, vátesz, látomásos forradalmi költészet 

 

11. évfolyam 
Témakörök 

 Arany János 

 A XIX. század második felének magyar lírája és 

drámaköltészete  

 A XIX. század második felének világirodalma 

 A XIX: század második felének magyar regény-és novellairodalma 

 A századvég stílusirányzatai – a klasszikus modernség a világirodalomban 

 A Nyugat első nemzedéke – a klasszikus modernség a magyar irodalomban 
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Olvasmányok, szerzők 

 

Arany János (pályakép, Toldi estéje, legalább  5 ballada és további 5-6  lírai alkotás), Vajda János 

(4 vers),  Madách Imre: Az ember tragédiája, Stendhal: Vörös és fekete vagy Balzac: Goriot apó, 

Gogol. A köpönyeg, Tolsztoj: Ivan Iljics halála, Csehov egy dráma, A csinovnyik halála, Ibsen: 

Vadkacsa vagy Ibsen: Nóra, Ady Endre (pályakép, ars poeticák, magyarság-versek, istenes 

versek, szerelmi költészet, háborúellenes költészet, a hiányérzet versei, halálversek, 

legalább15 az oktató által meghatározott vers) Mikszáth Kálmán: A jó palócok, Tót atyafiak 

(legalább 1-1  novella), Beszterce ostroma vagy más, az oktató által választott mű, Baudelaire, 

Verlaine, Rimbaud , Móricz Zsigmond: Úri  muri/Rokonok és néhány az oktató által választott 

elbeszélés, Babits Mihály (pályakép,  legalább 4-5 vers, Jónás könyve), Kosztolányi Dezső 

(pályakép, legalább 8 vers, novellák, Édes Anna) Tóth Árpád néhány verse, Juhász Gyula 

néhány verse, Krúdy Gyula: Szindbád (részlet), Karinthy Frigyes: Így írtok ti (részletek), 

 

Fogalmak 

önirónia, összetett (elégikus és ódai) hangnem, időszembesítés, létösszegzés, ballada, lineáris és 

párhuzamos szerkesztés, többszólamúság, bűn és bűnhődés motívuma, emberiségköltemény, tézis, 

antitézis, szintézis, keretszín, történeti szín, determinizmus, realista regény, karrierregény, 

regényciklus, kisregény, tipizálás, környezetrajz, jellemábrázolás, belső történés, groteszk, kisember, 

megvilágosodás, belső fejlődés, lélekábrázolás, belső monológ, többszólamúság (polifónia), 

szimbolikus látásmód, analitikus dráma, romantikus és realista jegyek keveredése, anekdotikusság, 

megkésett ember (anakronizmus), realizmus, naturalizmus, szimbolizmus, impresszionizmus, 

szecesszió 

 

 

12. évfolyam témakörök 

 

 Az avantgárd a világirodalomban 

 A XX. század regény- és drámairodalma 

 A két világháború közti magyar irodalom 

 A XX. század második felének magyar irodalma  

 A posztmodern irodalom 

 
 

Olvasmányok, szerzők 

Apollinaire, Thomas Mann: Mario és a varázsló, Franz Kafka: Az átváltozás, Orwell: 1984 

részletek, Dürrenmatt: Fizikusok, Beckett: Godot-ra várva Brecht dráma (ezek közül egyet 
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kell választani az oktató javaslata alapján), József Attila (pályakép, 15-20 vers), Radnóti Miklós 

(pályakép, legalább  8 vers, ) Szabó Lőrinc (legalább 2 költemény ) Áprily Lajos (2 vers), Nyírő 

József, Kós Károly, Kovács Vilmos, Gion Nándor, Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor (a 

felsorolt alkotók közül egy pályaképének ismerete és 2 verse/műve, az oktatóval egyeztetve)   

Pilinszky János, Nagy László, Illyés Gyula néhány verse, Márai Sándor: Egy polgár vallomásai 

(részletek, Örkény István: Tóték, Egypercesek, egy erdélyi szerző prózai műve, egy erdélyi szerző 

lírai műve, egy kortárs szerző epikus alkotása vagy egy kortárs szerző több lírai alkotása, 

Szabó Magda (Az ajtó és Az a szép fényes nap részletek), Wass Albert: Adjátok vissza 

hegyeimet! és Üzenet haza, Herczeg Ferenc: Az élet kapuja, Fekete szüret a 

Badacsonyon, Kertész Imre: Sorstalanság 

 
Fogalmak 

kötet-és cikluskompozíció, szecesszió, létharc, archaizálás, naturalizmus, ösztönlény, 

újklasszicizmus, homo aestheticus, versfüzér, létösszegzés, időszembesítés, 

mélylélektan,freudizmus, tudattalan, novellafüzér, impresszionista hangulatlíra, irodalmi paródia, 

avantgárd, kubizmus, dadaizmus, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, elidegenedés, 

abszurd, groteszk, parabola, népi írók, posztmodern 

 

 

 

A tanuló felelőssége, hogy az osztályozó vizsga időpontja előtt vegye fel a kapcsolatot oktatójával és ahol a 

követelmények kérik, egyeztessen a különböző témákról és művekről. 

 

Az osztályozó vizsgán elvárjuk, hogy az előző évfolyamok tudásanyagát is fel tudja idézni és az aktuális 

tudását alá tudja támasztani már megtanult fogalmakkal.  

 

 

 

Nyelvtan osztályozó vizsga követelmények 

 

9. évfolyam 

 

A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói 

A személyközi kommunikáció 

A nem nyelvi jelek 

A tömegkommunikáció fogalma, típusai és funkciói 
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A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és a nyelvre 

Médiaműfajok 

A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, az új digitális nyelv 

 

A nyelv mint jelrendszer 

A nyelvi szintek 

A magyar nyelv hangrendszere 

Hangkapcsolódási szabályszerűségek 

A szavak felépítése, a szóelemek (szótő, képző, jel, rag) 

A magyar nyelv szófaji rendszere: 

alapszófajok, mondatszók és viszonyszók 

A szószerkezetek (szintagmák) 

A mondat fogalma és csoportosítási szempontjai 

Az egyszerű mondat: 

az alany, az állítmány, a tárgy, a határozók, a jelzők 

Az összetett mondat 

Az alárendelő összetett mondatok 

A mellérendelő összetett mondatok 

A többszörösen összetett mondatok 

 

Fogalmak: kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, kontextus, 

a világról való tudás);  kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, esztétikai 

finkció, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, 

emblémák);  digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, a hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: 

levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés, 

önéletrajz stb. 

nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak osztályozása, osztályozási 

szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma; mondatrészek: alany, állítmány, 

tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, 

összetett mondat; szórend és jelentés összefüggései 

 

 

10. évfolyam 

 

A szöveg fogalma. A szövegösszefüggés, a beszédhelyzet 

A szöveg típusai, a szöveg szerkezete 

A szövegkohézió (lineáris és globális) 

A szöveg kifejtettsége 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv) 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint 

A legjellegzetesebb szövegtípusok, szövegfajták  
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Az esszé 

A munka világához tartozó szövegek (a hivatalos levél típusai, önéletrajz, motivációs levél) 

Az intertextualitás 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek szerepe a szöveg értelmezésében 

A stílus fogalma és hírértéke 

A stílus kifejező ereje 

Stílusrétegek: 

társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki és irodalmi stílus 

Stílusárnyalatok (pl.: neutrális, gúnyos, patetikus, népies, familiáris, költői, archaikus) 

A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, nominális stílus, a körmondat) 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés 

Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő szóképek /metafora, szinesztézia/, érintkezésen 

nyugvó szóképek /metonímia, szinekdoché/, összetett szóképek /összetett költői kép, allegória, 

szimbólum/) 

Költői alakzatok (ismétlés, felcserélés, kihagyás) köznyelvi és irodalmi szövegekben 

 

Fogalmak: szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet; szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz; 

szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím); szövegpragmatika 

(szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv); nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, 

névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés); intertextualitás, összefüggő szóbeli 

szövegek: előadás, megbeszélés, vita; a magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.; esszé 

stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.); stílusérték (alkalmi és állandó); 

stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi); stílushatás; néhány 

gyakoribb szókép és alakzat köznyelvi és irodalmi példákban, jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, 

jelhasználati szabály; denotatív, konnotatív jelentés; metaforikus jelentés; motivált és motiválatlan szó, 

hangutánzó, hangulatfestő szó; egyjelentésű, többjelentésű szó, azonos alakú szó, rokon értelmű szó, 

hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés 

 

 

A 10. évfolyam végén anyanyelvi felmérő javasolt.  

 

 

11.évfolyam 

 

A retorika és kommunikáció, a retorika fogalma 

A retorikai szövegek felépítése és elkészítésének lépései  

A szónoki beszéd fajtái (tanácsadó beszéd, törvényszéki beszéd, alkalmi beszéd) és 

jellemzőik 
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Az érvelő beszéd felépítése, az érvtípusok 

Az érvelés módszere 

A retorikai szövegek kifejezőeszközei 

A kulturált vita szabályai  

A befolyásolás módszerei 

A nyelv működése a beszélgetés, társalgás során 

A társalgás udvariassági formái 

A beszédaktus 

Az együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, viszony, mód) 

 

Fogalmak: retorika, szónoklat, a szónok feladata, a meggyőzés eszközei: érv és cáfolat; hagyományos és 

mai beszédfajták; a szónoklat részei, szerkezete, felépítése 

megnyilatkozás, társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás; beszédaktus (lokúció, illokúció, 

perlokúció); deixis; együttműködési elv 

Jel, nyelvi jel, jelrendszer, nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló), nyelvcsalád, kódok, korlátozott 

és kidolgozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv 
 

 

 

 

 

 

12. évfolyam 

A nyelv és a beszéd, a nyelv mint változó rendszer 

A nyelv és gondolkodás, a nyelv és megismerés 

A beszéd mint cselekvés 

A nyelvcsaládok és nyelvtípusok  

A magyar nyelv rokonságának hipotézisei 

A magyar nyelvtörténet korszakai 

Nyelvemlékek 

A szókészlet változása a magyar nyelv történetében 

Nyelvújítás 

Anyanyelvünk rétegződése I.- A köznyelvi változatok, a csoportnyelvek és rétegnyelvek 

Anyanyelvünk rétegződése II.- A nyelvjárások és a nyelvi norma 

Nyelvünk helyzete a határon túl 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés 
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Fogalmak: nyelvrokonság, nyelvcsalád; uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság; ősmagyar, ómagyar, 

középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor; nyelvemlék; ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és 

idegen szó; nyelvújítás, ortológus, neológus; szinkrón és diakrón nyelvszemlélet, nyelvi tervezés, nyelvpolitika, 

nyelvművelés, nyelvtörvény, nyelvi norma; nyelvváltozatok; vízszintes és függőleges tagolódás; nyelvjárások, 

regionális köznyelv, tájszó; csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv; szleng, argó; kettősnyelvűség, 

kétnyelvűség, kevert nyelvűség; nemzetiségi nyelvek 
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Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 
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Kerettanterv 

 

A középiskolai történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanulóban a történettudomány, valamint a 

hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és események 

ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép és magyar identitástudat.  Szerezzen mélyebb 

ismereteket a magyar és az egyetemes történelem legfontosabb jelenségeiről és fordulópontjairól, tudjon 

azonosulni a keresztény alapú magyar és európai kultúra értékeivel, legyen képes társadalmi és kulturális 

téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A történelemtanulás során végzett változatos tevékenységek révén 

alakuljon ki a tanulóban a múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás.A középiskolai 

történelemtanítás az általános iskolában elsajátított ismeretekre és kompetenciákra épül. Míg az általános 

iskolában a történetek elbeszélése, a régebbi korok és történelmi szereplők szemléletes bemutatása az 

elsődleges, a középiskolai történelemtanításban mindez kiegészül a források feldolgozásával, történelmi 

helyzetek és folyamatok több szempontú elemzésével, a problémák azonosításával és megtárgyalásával. Az 

önálló információgyűjtés és –feldolgozás, a történeti jelenségek értelmezése, elemzése, a különböző érvek 

mérlegelése, valamint a következtetések levonása együttesen segíti a történelmi szemléletmód kialakulását. 

A tantárgy tanulásának élményszerűségét már nemcsak a történetek izgalma vagy az érdekes feladatok 

nyújtják, hanem azok az elemzések, viták, felismerések is, amelyek az egyes témák, problémák feldolgozása 

során felmerülnek. 

 

A tantárgy tantervének középpontjában a magyarság, a magyar nemzet és Magyarország története áll. A 

témakörök mintegy kétharmada a magyar történelemhez kapcsolódik. Ez az egyes témák részletezettségén 

túl abban is megmutatkozik, hogy az általános iskolai kerettantervhez hasonlóan több általános európai 

jelenség bemutatásánál magyar és külföldi példák egyaránt előkerülnek. Ugyanakkor az általános iskolainál 

nagyobb tér jut Magyarország, illetve a magyar nemzet történetét befolyásoló európai és globális folyamatok 

és jelenségek bemutatására. Ezek eredményeként a tanuló a magyar történelmi jelenségeket konkrét 

egyetemes történelmi helyzetekhez viszonyítva tanulmányozhatja. Ez hozzásegíti őt, hogy megértse és 

méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket, 

folyamatokat és törekvéseket, így alakulhat ki benne a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat. 

Alapvető cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet történelmére számos nemzetiség és közösség (pl. 

német, zsidó) együttélése is hatást gyakorolt. Fontos cél a magyarországi kisebbségek és nemzetiségek 

történetének bemutatása, valamint kiemelt cél a határainkon túl kisebbségbe szorult magyarok 

történelmének átfogó megismertetése. 

A középiskolai történelemtanulás motiválja a tanulót arra, hogy felnőttként, a középiskola befejezése után is 

érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az iskolából 

kikerülve hazáját szerető, a történelmi hagyományokat örökítő, demokratikus gondolkodású, kisebb-nagyobb 

közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és önálló tagjává váljék. 

A 9–12. évfolyamok tanterve spirális módon épül az 5–8. évfolyamokéra, és nem ismétli automatikusan 

azokat. Természetesen a magyar és az egyetemes történelemnek meghatározó folyamatai, jelenségei vagy 

eseményei az általános iskola után a középiskolában is előkerülnek, mivel a hozzájuk kapcsolódó mélyebb 

ismeretek, illetve a témák forrás- és problémaközpontú tárgyalásmódja a középiskolai korosztály számára 

válik részletesebben hozzáférhetővé. 
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A kerettanterv évenként 6–9 témakör feldolgozását írja elő; az egyes témakörök 2–6 témát foglalnak 

magukba.  A kerettanterv pontos témaleírásai tartalmazzák azokat az ismereteket, amelyeknek a tanítása 

minden iskolában kötelező, ugyanakkor lehetőséget adnak esetleges új témák és tartalmak bevezetésére a 

helyi tantervben. 

Egy-egy téma feldolgozásához minimálisan 2–6 tanóra szükséges. Miközben az éves időkeret a korábbi 

tantervekhez képest nem változott, a minimálisan kötelező témák, fogalmak és egyéb lexikai egységek száma 

a korábbiakhoz képest csökkent. Mindez időt és alkalmat ad a tevékenységalapú tanulásra, az ismeretek 

alkalmazására, a kompetenciák fejlesztésére, a kooperatív tanulási technikák alkalmazására, továbbá a helyi 

tantervben megfogalmazott helytörténeti vagy egyéb témák tantervbe való beépítésére. Így marad idő 

speciális foglalkozások (pl. múzeumi, könyvtári órák, közös filmnézés) szervezésére, illetve tantárgyközi 

projektek megvalósítására is. 

Az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó 

fogalmakat, személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat soroljuk fel. Az egyértelműség kedvéért 

valamennyi olyan általános iskolában szereplő fogalmi elemet feltüntettünk itt is, ami az adott középiskolai 

témakörhöz kapcsolható, értelmezése tovább mélyíthető. Ezeket aláhúzással jelöltük. Az idegen 

személynevek a tantervben teljes névvel szerepelnek, de a diákoktól csak a vezetéknevek ismerete és pontos 

helyesírása várható el. 

A tanuló a 9-12. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás és bizonyítékok; ok és következmény; változás és 

folyamatosság; történelmi jelentőség, történelmi nézőpont és interpretáció. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 

– politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, köztársaság, diktatúra, demokrácia, 

parlamentarizmus, monarchia, önkormányzat, közigazgatás, hatalmi ágak, jog, 

alkotmány/alaptörvény, törvény, rendelet, birodalom; 

– társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, népesedés/demográfia, migráció, nemzet, 

etnikum, identitás, életmód; 

– gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, árutermelés;  

– eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, vallás, hit, egyház, civilizáció, eszme/ideológia, 

világkép. 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK) 

(A TÖRTÉNELMI ISMERETEK AZ EGYES ÉVFOLYAMPÁROKNÁL KERÜLNEK BEMUTATÁSRA.) 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– önállóan tud használni általános és történelmi, nyomtatott és digitális információforrásokat 

(tankönyv, kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, képzőművészeti alkotások, könyvtár és egyéb 

adatbázisok, filmek, keresők); 

– önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni különböző médiumokból 

és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, diagramokból, térképekről nyomtatott és digitális 

felületekről; 
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– tud forráskritikát végezni, és különbséget tenni a források között hitelesség, típus és 

szövegösszefüggés alapján; 

– képes azonosítani a különböző források szerzőinek a szándékát, bizonyítékok alapján értékeli egy 

forrás hitelességét; 

– képes a szándékainak megfelelő információkat kiválasztani különböző műfajú forrásokból; 

– összehasonlítja a forrásokban talált információkat saját ismereteivel, illetve más források 

információival és megmagyarázza az eltérések okait; 

– képes kiválasztani a megfelelő forrást valamely történelmi állítás, vélemény alátámasztására vagy 

cáfolására. 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a magyar és az európai történelem tanult történelmi korszakait, időszakait, és képes azokat 

időben és térben elhelyezni;  

– az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz kapcsolja vagy 

viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség időpontját, kronológiát használ és 

készít; 

– össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi korszakok, időszakok 

jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem egymáshoz kapcsolódó eseményeit; 

– képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a kortársakat; 

– felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud hozni a magyar és 

európai történelem kölcsönhatásaira; 

– egyszerű történelmi térképvázlatot alkot hagyományos és digitális eljárással. 

– a földrajzi környezet és a történeti folyamatok összefüggéseit példákkal képes alátámasztani; 

– képes különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítására, a történelmi tér változásainak 

és a történelmi mozgások követésére megadott szempontok alapján a változások hátterének 

feltárásával. 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– képes a történelmi jelenségeket általános és konkrét történelmi fogalmak, tartalmi és értelmező 

kulcsfogalmak felhasználásával értelmezni és értékelni; 

– fel tud ismerni fontosabb történelmi fogalmakat, meghatározás alapján; 

– képes kiválasztani, rendezni és alkalmazni az azonos korhoz, témához kapcsolható fogalmakat; 

– össze tudja foglalni rövid és egyszerű szaktudományos szöveg tartalmát;  

– képes önállóan vázlatot készíteni és jegyzetelni;  

– képes egy-egy korszakot átfogó módon bemutatni; 

– történelmi témáról kiselőadást, digitális prezentációt alkot és mutat be; 

– történelmi tárgyú folyamatábrákat, digitális táblázatokat, diagramokat készít, történelmi, gazdasági 

társadalmi és politikai modelleket vizuálisan is meg tud jeleníteni; 
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– megadott szempontok alapján történelmi tárgyú szerkesztett szöveget (esszét) tud alkotni, amelynek 

során tételmondatokat fogalmaz meg, szövegtömörítés és átfogalmazás segítségével, állításait több 

szempontból indokolja és következtetéseket von le; 

– társaival képes megvitatni történelmi kérdéseket, amelynek során bizonyítékokon alapuló érvekkel 

megindokolja a véleményét, és választékosan reflektál mások véleményére, árnyalja saját 

álláspontját. 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző társadalmi és történelmi 

problémákat, értékrendeket, jelenségeket, folyamatokat;  

– a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  

– hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények viselkedésének 

mozgatórugóiról; 

– önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események feltételeiről, okairól 

és következményeiről; 

– önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és személyekről; 

– képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által következtetések levonására, 

erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és megítélésére;  

– a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes felismerni és bemutatni azokat 

azonos korszakon belül, vagy azokon átívelően; 

– képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, jelenségek, események 

okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint a benne résztvevők szándékairól; 

– összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, folyamatokat, jelenségeket; 

– képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és folyamatokban valamely 

általános szabályszerűség érvényesülését; 

– összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi folyamatokkal, eseményekkel és 

személyekkel kapcsolatos eltérő álláspontokat; 

– feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve mérlegeli az ellenérveket; 

– felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális viszonyai a múltbeli események, 

tényezők következményeiként alakultak ki. 

9–10. évfolyam 

A középiskola első két évfolyamának témakörei az ókortól a 19. század közepéig ölelik fel a magyar és 

egyetemes történelem fontosabb folyamatait, jelenségeit, eseményeit, illetve az ehhez kapcsolódó tanulási 

eredményeket és fejlesztési feladatokat. A magyar és európai identitásunk alapját képező civilizációkhoz, 

korszakokhoz, történelmi eseményekhez tartozó témakörök az általános iskola után ismét előkerülnek, ám új 

megközelítéssel és bővülő tartalommal. Míg a témák többsége 5–6. évfolyamon a tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelően többnyire életmódtörténeti és portré témakörökbe rendeződtek, a 

középiskolában előtérbe kerül a politikai, társadalmi, gazdasági és kultúrtörténeti megközelítés, a hangsúly a 

korszakok gazdasági változásaira, társadalmi szerkezetére, politikai modelljeire és világképére helyeződik. 
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Az egyetemes és a magyar történeti témák általában külön témakörökbe szerveződnek, mivel előbbiek 

jobbára tematikus, utóbbiak pedig tematikus és eseménytörténeti jellegűek. A magyar történelem eseményei 

és folyamatai az egyetemes történelem által felrajzolt háttér előtt, nemzetközi összefüggésekbe ágyazva 

jelennek meg. 

A strukturáltabb szempontok és bővebb ismeretek mellett az egyes témák feldolgozási módja is változik. A 

szemléletes megjelenítés és a történetek tanítása mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az önállóan végzett 

információszerző és –feldolgozó tevékenységek, a forrásokkal végzett különböző műveletek és a 

problémaközpontú tárgyalási mód. 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK) 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni demokrácia és a római állam 

működését, hatásukat az európai civilizációra; 

– felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik főbb elemeit, és 

bemutatja terjedésüket; 

– bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását, a középkori egyházat, valamint a reformáció 

és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális hatásait; érvel a vallási türelem, illetve a 

vallásszabadság mellett; 

– képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, világképét, meghatározó birodalmait, és 

bemutatni a rendi társadalmat; 

– ismeri a magyar nép őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó tudományos elképzeléseket és 

tényeket, tisztában van legfőbb vitatott kérdéseivel, a különböző tudományterületek kutatásainak 

főbb eredményeivel; 

– értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét; 

– felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, legfontosabb uralkodóink tetteit; 

– ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit; felismeri, hogy a magyar 

és az európai történelem alakulását meghatározóan befolyásolta a török megszállás; 

– be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, ismeri a felvilágosodás eszméit, 

illetve azok kulturális és politikai hatását, valamint véleményt formál a francia forradalom európai 

hatásáról; 

– összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a magyar történelemre a Habsburg 

Birodalomhoz való tartozás, bemutatja az együttműködés és konfrontáció megnyilvánulásait, a 

függetlenségi törekvéseket és értékeli a Rákóczi-szabadságharc jelentőségét; 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség elérésére tett 

erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc időszakában; a kor 

kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit; 

– fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai 

hatásait; képes bemutatni a modern polgári társadalom és állam jellemzőit és a 19. század főbb 

politikai eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és különbséget azok mai formái között. 

A 9–10. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 
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Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 6–13 óra
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TÉMAKÖR: Civilizáció és államszervezet az ókorban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Közel-Kelet 

civilizációi 

– Az állam működése 

az Óbabiloni 

Birodalom példáján. 

– Tudomány. 

– A pénz 

megjelenése. 

Fogalmak: öntözéses 

földművelés, fáraó, 

piramis, hieroglifa, ékírás, 

múmia, Akropolisz, 

filozófia, jósda, olümpiai 

játékok, városállam/polisz, 

arisztokrácia, démosz, 

demokrácia, népgyűlés, 

sztratégosz, 

cserépszavazás, rabszolga, 

patrícius, plebejus, consul, 

senatus, dictator, 

néptribunus, császár, 

amfiteátrum, gladiátor, 

provincia, légió, limes, 

polgárjog. 

 

Személyek: Hammurapi, 

Kleiszthenész, Periklész, 

Platón, Arisztotelész, 

Hérodotosz, Nagy Sándor, 

Julius Caesar, Augustus. 

 

Kronológia: Kr. e. 3000 

körül – Kr. u. 476 az ókor, 

Kr. e. 776 az első 

feljegyzett olümpiai 

játékok, Kr. e. 753 Róma 

alapítása a hagyomány 

szerint, Kr. e. 510 a 

– Az állam szerepének 

bemutatása 

Hammurapi 

törvényeinek 

elemzésén keresztül. 

– Az ókori civilizációk 

jelentőségének és 

kulturális hatásainak 

felismerése. 

– Az ókori civilizációk 

azonosítása térképen. 

– Az ókori civilizációk 

kulturális és vallási 

jellemzőinek 

bemutatása. 

– A különböző 

civilizációk közötti 

különbségek 

azonosítása. 

– Pannónia jelentősebb 

városainak 

azonosítása. 

– A római jog 

alapelveinek 

felidézése és 

azonosítása. 

– Az athéni demokrácia 

és a római 

köztársaság 

működésének 

bemutatása. 

A görög 

civilizáció 

– A görög anyagi 

kultúra öröksége. 

– A filozófia és a 

történetírás. 

– A görög 

embereszmény. 

– A hellenisztikus 

kultúra elterjedése. 

Az athéni 

demokrácia 

– Arisztokratikus 

köztársaság és 

demokrácia. 

– Kleiszthenész és 

Periklész. 

– Az athéni 

államszervezet és 

működése. 

A római 

civilizáció 

– Római 

városépítészet, 

amfiteátrumok, 

fürdők, vízvezetékek 

és utak. 

– A római jog néhány 

máig élő alapelve. 

– A birodalom 

kiterjedése és a 
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provinciák 

(Pannónia). 

– A latin nyelv és írás 

elterjedése. 

köztársaság kezdete 

Rómában, Kr. e. 508 

Kleiszthenész reformjai, Kr. 

e. 5. sz. közepe az athéni 

demokrácia fénykora, Kr. e. 

44. Caesar halála, az ókori 

Izrael – Kr. u. 70 Jeruzsálem 

lerombolása, 

Kr. u. 395 a Római 

Birodalom kettéosztása. 

 

Topográfia: Mezopotámia, 

Babilon, Egyiptom, Nílus, 

Olümpia, Athén, 

Alexandria, Itália, Róma, 

Római Birodalom, 

Pannónia, Aquincum, 

Savaria, Jeruzsálem. 

– A Periklész-kori athéni 

demokrácia 

ellentmondásainak 

feltárása. 

– A demokrácia és a 

diktatúra 

összehasonlítása. 

– A demokrácia melletti 

érvek 

megfogalmazása. 

– Az athéni demokrácia 

összehasonlítása a 

modern 

demokráciával. 

– Caesar diktatúrája 

előzményeinek, 

okainak feltárása. 

A római 

köztársaság 

– A vérségi, a vagyoni 

és a területi elv. 

– A római köztársaság 

államszervezete és 

működése. 

– Köztársaságból 

egyeduralom: 

Caesar és Augustus. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Képek gyűjtése a különböző civilizációk kultúrájának bemutatásához. 

– Az ókori görög tudomány kulcsfogalmait bemutató idézetek, képi források gyűjtése. 

– Információk gyűjtése egy pannóniai kulturális emlékről, régészeti feltárásról, épületről vagy 

építményről. 

– Ábra készítése az athéni demokrácia és a római köztársaság működési rendjéről. 

– Ókori témájú filmek / filmrészletek elemzése, értelmezése. 

– Római kori emlékek felkeresése. 

 

TÉMAKÖR: Vallások az ókorban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Politeizmus és 

monoteizmus 

– A politeizmus az 
ókori Keleten. 

– Görög és római 
istenek. 

Fogalmak: politeizmus, 

monoteizmus, zsidó 

vallás, Ószövetség/Héber 

– A zsidó és a keresztény 
vallások jellemzőinek 
összehasonlítása. 
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– A zsidó 
monoteizmus. 

Biblia, Tízparancsolat 

próféta, jeruzsálemi 

templom, diaszpóra,, 

Messiás, keresztény 

vallás, keresztség és 

úrvacsora, apostol, 

misszió, Biblia, 

Újszövetség, evangélium, 

püspök, zsinat. 

 

Személyek: Kheopsz, 

Zeusz, Pallasz Athéné, 

Ábrahám, Mózes, Jézus, 

Szent Péter és Szent Pál 

apostolok, Constantinus  

 

Kronológia: a keresztény 

időszámítás kezdete (Kr. 

e. és Kr. u.), 313 a milánói 

rendelet, 325 a niceai 

zsinat. 

 

Topográfia: Jeruzsálem, 

Kánaán, Júdea, Izrael, 

Palesztina, Betlehem. 

– A vallások a mindennapi 
életre gyakorolt hatásainak 
megállapítása. 

– A zsidó-keresztény 
hagyományok európai 
kultúrára gyakorolt 
hatásának bemutatása. 

– Bibliai történetek, személyek 
felidézése. 

– A kereszténység 
terjedésének végigkövetése 
térképen. 

– Az Ószövetség történelmi 
szereplőinek, helyszíneinek 
azonosítása bibliai idézetek 
alapján. 

– Jézus életével és a 
kereszténység terjedésével 
kapcsolatos filmek/ 
filmrészletek, regények 
elemzése, értelmezése. 

– Képzőművészeti, irodalmi és 
zenei alkotások gyűjtése és 
elemzése bibliai témákról. 

A 

kereszténység 

kezdete 

– Jézus tanításai. 
– A páli fordulat. 
– Keresztény-

üldözések, a 
kereszténység 
elterjedése a 
Római 
Birodalomban. 

– A 
Szentháromság-
tan. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Képek, ábrázolások gyűjtése a különböző tanult vallások jellegzetes építményeiről. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése antik mitológiai témákról. 

– Áttekintő táblázat / tabló készítése a görög-római hitvilágról. 

– Az Ószövetség történelmi szereplőinek, helyszíneinek azonosítása bibliai idézetek alapján. 

– Jézus életével és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmek/ filmrészletek, regények elemzése, 

értelmezése. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése bibliai témákról. 

 

 

TÉMAKÖR: Hódító birodalmak 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Egy eurázsiai 

birodalom: a 

hunok 

– A nomád életmód, 
harcmodor és 
államszervezés. 

– A népvándorlás. 
– A Hun Birodalom. 
– Az ókor vége Nyugaton: 

a Római Birodalom 
összeomlása. 

– Róma örökösei Európa 
térképén. 

Fogalmak: 

népvándorlás, hunok, 

ortodox, iszlám, Korán, 

kalifa.  

Személyek: Attila, 

Justinianus, Mohamed, 

Nagy Károly, I. Ottó.  

 

Kronológia: 476 a 

Nyugatrómai Birodalom 

bukása, 622 Mohamed 

Medinába költözése, 

732 a poitiers-i csata. 

 

Topográfia: Hun 

Birodalom, 

Konstantinápoly, Bizánci 

Birodalom, Mekka, 

Poitiers, Frank 

Birodalom, Német-

római Császárság. 

– A népvándorlás 
irányainak és 
résztvevőinek nyomon 
követése térkép 
segítségével a Kr. u. 
4–8. sz. időszakában. 

– A sztyeppei állam 
működésének, 
sajátosságainak 
bemutatása. 

– A kora középkori 
Európa 
államalakulatainak 
azonosítása térképen. 

– Az iszlám vallás és az 
arab terjeszkedés 
közötti összefüggések 
feltárása. 

Az Arab 

Birodalom és 

az iszlám 

– Mohamed tanításai és a 
Korán. 

– Az iszlám kultúra 
jellegzetességei. 

– Az Arab Birodalom és az 
arab hódítás. 

– Az arab hódítás 
feltartóztatása 
Európában: Poitiers, 
Bizánc. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– A Római Birodalom bukása külső és belső okainak összegyűjtése. 

– A monoteista vallások (zsidó, keresztény, iszlám) összehasonlítása különböző szempontok alapján. 

– Kiselőadás, prezentáció készítése jellegzetes iszlám vallási épületekről, szokásokról. 

 

TÉMAKÖR: A középkori Európa  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A parasztság 

világa 

– A hierarchikus 
világkép. 

– Az uradalom. 
– A jobbágyok 

kötelességei és 
jogai. 

– Az önellátástól az 
árutermelésig. 

– Éhínségek, 
járványok, 
felkelések. 

Fogalmak: uradalom, 

földesúr, majorság, 

jobbágy, robot, 

kiváltság, rend, pápa, 

érsek, cölibátus, 

szerzetes, bencés rend, 

ferences rend, eretnek, 

inkvizíció, kolostor, 

katolikus, szent, kódex, 

román stílus, gótikus 

stílus, reneszánsz, lovag, 

nemes, feudalizmus, 

hűbériség, király, rendi 

monarchia, keresztes 

hadjáratok, polgár, céh. 

 

Személyek: Szent 

Benedek, VII. Gergely, 

Assisi Szent Ferenc, 

Aquinói Szent Tamás, 

Leonardo da Vinci, 

Gutenberg, Dózsa 

György. 

 

Kronológia: 476–1492 a 

középkor, 1054 az 

egyházszakadás, 1347 a 

nagy pestisjárvány. 

 

Topográfia: Egyházi 

Állam, Anglia, 

Franciaország, levantei 

kereskedelmi hálózat, 

Velence, Firenze, Hanza 

kereskedelmi hálózat, 

Szentföld. 

– A középkor társadalmi, 
gazdasági, vallási és 
kulturális jellemzőinek 
bemutatása. 

– A társadalmi csoportok 
közötti jogi különbségek 
azonosítása. 

– Érvekkel alátámasztott 
vélemény 
megfogalmazása a 
középkor világáról. 

– A középkor társadalmi 
berendezkedése és a 
rendi szemlélet 
értelmezése. 

– A jobbágyság jogainak 
és kötelességeinek 
rendszerezése. 

– Az egyház szerepének 
áttekintése a középkori 
Európában. 

– A középkori kolostori 
élet bemutatása képi 
vagy szöveges források 
segítségével. 

– A nyugati és keleti 
kereszténység 
összehasonlítása. 

– A lovagi életmód 
jellemzőinek 
azonosítása. 

– A városok életének 
bemutatása képek, 
ábrák és szöveges 
források alapján, 
kitérve a zsidóság 
városiasodásban 
játszott szerepére, 
valamint az antijudaista 
törekvésekre. 

– A céhek működésének 
jellemzése források 
alapján. 

Az egyházi rend – Az egyházi 
hierarchia, az 
egyházi 
intézményrendszer. 

– Az egyházszakadás 
és a 11. századi 
reform. 

– A szerzetesség. 
– Az eretnekség. 
– Kultúra és oktatás, a 

középkori 
egyetemek. 

– Román és gótikus 
építészet – európai 
és magyar példák. 

A nemesi rend – Az uralkodói 
hatalom és korlátai 
(hűbériség, 
rendiség). 

– Lovagi eszmény és 
lovagi kultúra. 

– A keresztes 
hadjáratok eszméje. 

A polgárok 

világa 

– A középkori város és 
lakói. 

– A város kiváltságai 
(magyar példák 
alapján). 

– A céhek. 
– A helyi és távolsági 

kereskedelem. 
– A reneszánsz 

építészet (európai 
és magyar példák). 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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– Képek gyűjtése és rendszerezése román, gótikus és reneszánsz stílusú épületekről. 

– Képek gyűjtése az ortodox egyház jellegzetes épületeiről, szokásairól. 

– Áttekintő ábra készítése az egyházi hierarchiáról. 

– Prezentáció, bemutató készítése valamely szerzetes, illetve lovagrendről. 

– A város jellegzetes helyszíneinek, intézményeinek azonosítása egy fiktív középkori várost bemutató 

ábrán. 

– Kampányplakát készítése egy középkori témáról (pl. a keresztes háborúkban való részvétel hirdetése). 

 

TÉMAKÖR: A magyar nép eredete és az Árpád-kor 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Magyar 

őstörténet és 

honfoglalás 

– Az eredet kérdései, 
a nyelvészet, a 
régészet, a néprajz 
és a genetika 
eredményei. 

– A magyar 
törzsszövetség az 
Etelközben. 

– A honfoglalás okai 
és menete. 

– A kalandozások – a 
lovas-íjász 
harcmodor. 

Fogalmak: finnugor, 

törzs, fejedelem, 

kabarok, vérszerződés, 

honfoglalás, kettős 

honfoglalás elmélete, 

avarok, rovásírás, 

kalandozások, 

székelyek, vármegye, 

egyházmegye, érsekség, 

tized, nádor, ispán, 

kancellária, kettős 

kereszt, szászok, kunok, 

tatárok/mongolok 

 

Személyek: Álmos, 

Árpád, az Árpád-ház, 

Géza, I. (Szent) István, 

Koppány, Szent Gellért, 

Szent Imre, I. (Szent) 

László, Könyves Kálmán, 

III. Béla, II. András, IV. 

Béla, Szent Margit. 

 

– A magyarság 
eredetére vonatkozó 
elméletek közötti 
különbségek 
megállapítása. 

– A mondák, a történeti 
hagyomány és a 
történettudomány 
eredményeinek 
megkülönböztetése. 

– A kalandozó 
hadjáratok céljainak 
azonosítása.  

– Géza fejedelem, I. 
(Szent) István és IV. 
Béla uralkodásának 
jellemzése és 
értékelése. 

– A kereszténység 
felvétele és az 
államalapítás 
jelentőségének a 
felismerése. 

– A korai magyar 
történelmet és az 
Árpád-kort 
megjelenítő 
legfontosabb 

Az államalapítás – Géza és I. (Szent) 
István 
államszervező 
tevékenysége. 

– A földbirtokrendszer 
és a 
vármegyeszervezet. 

– Az egyházszervezés. 

A magyar állam 

megszilárdulása 

az Árpád-korban 

– Szent László, az 
országépítő. 

– Könyves Kálmán 
törvénykezési 
reformjai. 
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– A kül- és belpolitika 
új irányai: III. Béla 
uralkodása. 

– II. András kora: az 
átalakuló 
társadalom. 

– Újjáépítés a 
tatárjárás után: IV. 
Béla. 

– Az Árpádok európai 
kapcsolatai. 

Kronológia: 895 a 

honfoglalás, 907 a 

pozsonyi csata, 

997/1000–1038 I. 

(Szent) István 

uralkodása, 1222 az 

Aranybulla, 1241–1242 

a tatárjárás. 

 

Topográfia: Etelköz, 

Vereckei-hágó, Kárpát-

medence, 

Pannonhalma, 

Esztergom, 

Székesfehérvár, Buda, 

Muhi, Erdély, 

Horvátország. 

kulturális alkotások 
azonosítása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Beszámoló készítése a magyar kalandozó hadjáratok irányairól, sikereiről és kudarcairól, valamint a 

magyarok harcmodoráról IKT eszközök segítségével. 

– A kalandozó hadjáratok jellegének megvitatása. 

– Áttekintő ábra készítése a Szent István-i állam- és egyházszervezetről. 

– Információgyűjtés Szent László kultuszáról a krónikák és néphagyományok tükrében.  

– Tabló összeállítása az Árpád-kor legfontosabb kulturális emlékeiből. 

– Folyamatábra készítése II. András politikai döntéseinek okairól és következményeiről. 

– A 13. századi társadalmi rétegek azonosítása az Aranybulla szövegében. 

– Az Árpádok európai dinasztikus kapcsolatainak ábrázolása térképen. 

– A magyar igazságszolgáltatás gyakorlatának bemutatása Szent László és Könyves Kálmán törvényeinek 

elemzésével. 

TÉMAKÖR: A középkori Magyar Királyság fénykora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

Az Anjouk – A királyi hatalom 
újbóli 

– A 14–15. századi 
magyar uralkodók 
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megszilárdítása I. 
Károly idején. 

– A visegrádi 
királytalálkozó. 

– Az 1351-es 
törvények. 

– Nagy Lajos 
hadjáratai. 

Fogalmak: aranyforint, 

regálé, kapuadó, kilenced, 

bandérium, perszonálunió, 

sarkalatos nemesi jogok, 

fő- és köznemes, szabad 

királyi város, bányaváros, 

mezőváros, kormányzó, 

szekérvár, végvár, szultán, 

szpáhi, janicsár, rendkívüli 

hadiadó, füstpénz, fekete 

sereg, zsoldos, Corvina, 

Szent Korona, Szent 

Korona-tan, Képes krónika. 

 

Személyek: I. (Anjou) 

Károly, I. (Nagy) Lajos, 

Luxemburgi Zsigmond, 

Hunyadi János, I. (Hunyadi) 

Mátyás. 

 

Kronológia: 1301 az Árpád-

ház kihalása,1308. I. Károly 

uralkodásának kezdete, 

1335 a visegrádi 

királytalálkozó, 1351 

I.(Nagy) Lajos törvényei, 

1396 a nikápolyi csata, 

1443–1444-es hosszú 

hadjárat, 1444 a várnai 

csata, 1453 

Konstantinápoly eleste, 

1456 a nándorfehérvári 

diadal, 1458–90 Mátyás 

uralkodása. 

 

Topográfia: Visegrád, 

Lengyelország, Csehország, 

osztrák tartományok, 

Nikápoly, Várna, 

Nándorfehérvár, Kolozsvár, 

politikai 
pályájának 
felidézése. 

– Érvekkel 
alátámasztott 
vélemény 
megfogalmazása 
az egyes 
személyek 
cselekedeteiről, 
döntéseiről. 

– A késő középkori 
magyar állam és 
az Oszmán 
Birodalom főbb 
összecsapásainak 
felidézése. 

– Annak értékelése, 
hogy az Oszmán 
Birodalom 
terjeszkedő 
politikája milyen 
hatást gyakorolt a 
magyar 
történelemre. 

– Mátyás hatalom-
gyakorlásának 
jellemzése. 

– A reneszánsz 
kultúra 
bemutatása 
Mátyás 
udvarában. 

– A 14–15. századi 
magyar 
történelmet 
megjelenítő 
fontos kulturális 
alkotások 
azonosítása. 

A török fenyegetés 

árnyékában 

– Az Oszmán 
Birodalom. 

– Török hódítás a 
Balkánon. 

– Luxemburgi 
Zsigmond, a 
közép-európai 
uralkodó és a 
török veszély.  

– Hunyadi János, a 
politikus és 
hadvezér.   

– Hunyadi János 
törökellenes 
harcai. 

Hunyadi Mátyás – Mátyás útja a 
trónig. 

– A központosított 
királyi hatalom. 

– Jövedelmek és 
kiadások. 

– Birodalomépítő 
tervek. 

– Aktív védelem a 
török ellen. 

A magyar középkor 

kulturális hagyatéka 

– Honfoglalás kori 
leletek. 

– A Szent Korona. 
– Várak, királyi 

udvar, 
kolostorok, 
templomok. 

– Magyar geszták, 
krónikák és 
szentek legendái. 
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Kenyérmező, Oszmán 

Birodalom. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Nándorfehérvár ostromának rekonstruálása különböző írásos és vizuális források alapján. 

– A korszak kiemelkedő személyiségeinek jellemzése, feltevések megfogalmazása a cselekedeteik 

mozgatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.) 

– Hunyadi János és Mátyás híres ütközeteinek felidézése, bemutatása térképvázlatok és írott források 

segítségével. 

– Kiselőadás készítése 14–15. századi magyar történelem kulturális hagyatékának kiemelkedő 

emlékeiről. 

– A magyar középkor egy kiemelkedő helyszínének (pl. Pannonhalma, Diósgyőr, Székesfehérvár, 

Visegrád, stb.) meglátogatása és jellemzőinek bemutatása. 

– Gyűjtőmunka készítése Mátyás és a budai zsidók kapcsolatáról. 

TÉMAKÖR: A kora újkor 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A földrajzi 

felfedezések 

− A portugál és 
spanyol 
felfedezések. 

− A korai 
gyarmatosítás és 
következményei. 

− A 
világkereskedelem 
kialakulása. 

− Az abszolutizmus. 

Fogalmak: gyarmat, 

világkereskedelem, 

abszolutizmus, infláció, 

manufaktúra, tőke, tőkés, 

bérmunkás, kapitalizmus, 

bank, tőzsde, részvény, 

örökös jobbágyság, 

reformáció, protestáns, 

evangélikus, református, 

anglikán, unitárius, vallási 

türelem, ellenreformáció, 

katolikus megújulás, 

jezsuiták, barokk. 

 

Személyek: Kolumbusz 

Kristóf, Vasco da Gama, 

Ferdinánd Magellán, 

Luther Márton, Kálvin 

− A felfedezők céljainak 
és útjainak 
bemutatása tematikus 
térképeken. 

− Információk gyűjtése a 
kialakuló 
világkereskedelem új 
útvonalairól, 
fontosabb termékeiről 
és szereplőiről. 

− Az új munkaszervezési 
formák bemutatása és 
összehasonlítása a 
céhes iparral. 

− Az európai régiók 
közötti gazdasági és 
társadalmi 
különbségek 
felismerése. 

A korai 

kapitalizmus 

− Az árforradalom. 
− A manufaktúrák. 
− Bankok és tőzsdék. 
− Az európai 

munkamegosztás 
és következményei 

Reformáció 

Európában és 

Magyarországon  

− A reformáció 
előzményei 
(humanizmus és az 
egyházi reform 
igénye). 
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− Luther és Kálvin 
fellépése. 

− A protestáns 
egyházak 
megszerveződése 
és a 
protestantizmus 
elterjedése. 

− A reformáció 
eredményei 
Magyarországon 

János, Károli Gáspár, 

Pázmány Péter, Apáczai 

Csere János, Habsburg-

dinasztia, V. Károly, 

Loyolai (Szent) Ignác, XIV. 

Lajos. 

 

Kronológia: 1492-től az 

újkor, 1492 Amerika 

felfedezése, 1517 a 

reformáció kezdete, 1545 

a tridenti zsinat 

megnyitása, 1568 a tordai 

határozat, 

1648 a vesztfáliai békék.  

 

Topográfia: 

Spanyolország, India, 

London, Párizs/Versailles, 

Sárospatak. 

− A reformáció okainak 
és következményeinek 
bemutatása. 

− A katolikus és a 
protestáns tanítások 
és egyházszervezet 
összehasonlítása. 

− A reformáció egyes 
irányzatai 
terjedésének nyomon 
követése térképen. 

− Vallás és politika 
összefonódásának 
felismerése.  

− Az erdélyi vallási 
türelem szerepének és 
jelentőségének 
felismerése. 

− A katolikus egyház 
megújulási törekvései 
és a barokk művészet 
jellemzői közötti 
párhuzam felismerése. 

„Hitviták 

tüzében” 

− Vallási konfliktusok 
Európában. 

− Etnikai sokszínűség 
és vallásbéke 
Erdélyben. 

− A magyar 
protestáns és 
katolikus iskolák. 

− A katolikus 
megújulás és a 
barokk Európában 
és 
Magyarországon. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− A felfedező utak irányainak követése és a korai gyarmatok elhelyezése térképen. 

− Információk gyűjtése a korai gyarmatosítás módszereiről és következményeiről. 

− Beszámoló készítése az európai és magyar reformáció kapcsolatáról (pl. peregrináció, kulturális 

hatások, irányzatok).  

− Interjú készítése különböző felekezetek papjaival, lelkészeivel az egyházak szerepvállalásáról és 

hivatásukról. 

− Kiselőadás készítése a reformáció korának valamely jelentős személyiségéről (pl. Szenci Molnár 

Albert, Pázmány Péter). 

TÉMAKÖR: A török hódoltság kora Magyarország  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 
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Az ország három 

részre szakadása 

− A mohácsi csata és 
közvetlen 
előzményei, a kettős 
királyválasztás. 

− Az ország három 
részre szakadása. 

− A várháborúk és az 
új végvárrendszer. 

Fogalmak: rendi 

országgyűlés, 

hajdúszabadság. 

 

Személyek: I. Szulejmán, 

II. Lajos, (Szapolyai) 

János, I. Ferdinánd, Dobó 

István, Zrínyi Miklós (a 

szigetvári hős), Báthory 

István, Bocskai István, 

Bethlen Gábor, Zrínyi 

Miklós (a költő és 

hadvezér), I. Lipót, 

Savoyai Jenő. 

 

Kronológia: 1526 a 

mohácsi csata, 1541 Buda 

eleste, 1552 Eger 

védelme, 1566 Szigetvár 

eleste, 1664 a vasvári 

béke, 1686 Buda 

visszafoglalása, 1699 

karlócai béke.  

 

Topográfia: Mohács, 

Kőszeg, Eger, Szigetvár, 

Habsburg Birodalom, 

Erdélyi Fejedelemség, 

Hódoltság, Magyar 

Királyság (királyi 

Magyarország), Pozsony, 

Gyulafehérvár, Bécs. 

− A török 
hadjáratoknak és 
az ország három 
részre 
szakadásának 
bemutatása 
térképeken. 

− A végvári élet 
felidézése 
különböző források 
(képek, irodalmi 
alkotások és 
filmek) alapján. 

− A három részre 
szakadt ország 
gazdasági 
lehetőségeinek és 
szerepének 
értelmezése 
adatok, grafikonok, 
diagramok alapján. 

− A török hódoltság 
hosszú távú 
hatásainak 
azonosítása. 

− A 16-17. századi 
magyar 
történelmet 
megjelenítő fontos 
kulturális alkotások 
azonosítása. 

A két magyar 

állam 

− A Magyar Királyság a 
Habsburg 
Birodalomban: rendi 
és abszolutista 
törekvések, 
konfliktusok. 

− Az Erdélyi 
Fejedelemség 
viszonylagos 
önállósága és 
aranykora. 

A török kiűzése és 

a török kor 

mérlege 

− Magyarország az 
európai 
munkamegosztásban. 

− Háborús békeévek: 
másfél évszázad 
hódoltság és az 
ország pusztulása. 

− A török kiűzése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− A mohácsi csata eseményeinek megvitatása különböző interpretációk alapján. 

− Politikai portré készítése a korszak kiemelkedő személyiségeiről (pl. Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós). 

− Államszervezeti ábrák készítése a Magyar Királyságról és az Erdélyi Fejedelemségről. 

− Az országrészek és a fontosabb várak, csaták elhelyezése vaktérképen. 

− A török kiűzése állomásainak nyomon követése térképen. 

− A Habsburg-magyar konfliktusok okainak és eredményeinek vázlatos összegzése. 

− Korabeli beszámolók gyűjtése a török kiűzéséről (pl. Bél Mátyás, Schulhof Izsák). 
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TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A felvilágosodás − Tapasztalat és 
értelem − a 
felvilágosodás új 
világképe. 

− A felvilágosodás 
államelméletei. 

− A szabad verseny 
elmélete. 

Fogalmak: felvilágosodás, 

jogegyenlőség, hatalmi ágak 

megosztása, népfelség, 

társadalmi szerződés, szabad 

verseny, alkotmány, 

alkotmányos monarchia, elnök, 

miniszterelnök, felelős 

kormány, cenzus, általános 

választójog, forradalom, 

diktatúra, jakobinus, Szent 

Szövetség. 

 

Személyek: Nikolausz 

Kopernikusz, Isaac Newton, 

Charles Louis Montesquieu, 

Jean-Jacques Rousseau, Adam 

Smith, George Washington, 

Maximilien Robespierre, 

Bonaparte Napóleon. 

 

Kronológia: 1689 a 

Jognyilatkozat, 1776 a 

Függetlenségi nyilatkozat, 1789 

a francia forradalom, 1804–

1814/1815 Napóleon 

császársága, 1815 a waterlooi 

csata.  

 

Topográfia: Nagy-Britannia, 

Amerikai Egyesült Államok, 

Párizs, Oroszország, Waterloo. 

− A középkor és a 
felvilágosodás 
világképének 
összehasonlítása. 

− A felvilágosodás 
államelméleteinek 
összehasonlítása 
különböző 
szempontok 
alapján. 

− A brit és az 
amerikai 
államszervezetet 
bemutató ábrák 
értelmezése. 

− Az Emberi és 
polgári jogok 
nyilatkozatában 
megjelenő 
felvilágosult elvek 
azonosítása. 

− A forradalmi 
gondolat és a 
legitimitás 
eszméjének 
értelmezése, 
azonosítása. 

A brit 

alkotmányos 

monarchia és az 

amerikai 

köztársaság 

működése 

− A parlamentáris 
rendszer: 
parlament és 
kormány. 

− Az elnöki 
rendszer: 
kongresszus és 
elnök. 

A francia 

forradalom és 

hatása 

− A forradalom 
kitörése és az 
Emberi és polgári 
jogok 
nyilatkozata. 

− A jakobinus 
diktatúra. 

− Napóleon 
birodalma: a 
polgári 
berendezkedés 
exportja. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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− Képek és irodalmi idézetek gyűjtése a felvilágosodás világképének bemutatásához. 

− Vita a brit és az amerikai államszervezet sajátosságairól. 

− Vita rendezése a francia forradalom pozitív és negatív hatásairól. 

− Gondolattérkép készítése a francia forradalom okairól. 

TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Rákóczi-

szabadságharc 

− Magyarország a 
Habsburg 
Birodalomban. 

− A szabadságharc 
okai és céljai. 

− A szabadságharc 
politikai és katonai 
fordulópontjai. 

− A szatmári béke 
kompromisszuma. 

Fogalmak: kuruc, 

labanc, 

szabadságharc, 

trónfosztás, 

amnesztia, 

felvilágosult 

abszolutizmus, 

kettős vámhatár, 

úrbéri rendelet, 

Ratio Educationis, 

türelmi rendelet, 

nyelvrendelet. 

 

Személyek: II. 

Rákóczi Ferenc, 

Mária Terézia, 

 II. József. 

 

Kronológia: 1703–

1711 a Rákóczi-

szabadságharc, 1711 

a szatmári béke, 

1740–1780 Mária 

Terézia uralkodása, 

1780–1790 II. József 

uralkodása.  

 

− A Rákóczi-szabadságharc 
céljainak és 
eredményeinek 
összevetése. 

− A szabadságharc katonai 
történetének felidézése 
térképek, képek és 
szöveges források 
segítségével. 

− Magyarország 
újranépesülésének és a 
folyamat eredményének 
értelmezése tematikus 
térképek segítségével. 

− A felvilágosult 
abszolutizmus eszmei és 
politikai hátterének, 
valamint eredményeinek 
azonosítása. 

− Mária Terézia és II. József 
politikájának 
összehasonlítása. 

− II. József személyiségének 
bemutatása, 
uralkodásának mérlege, 
értékelése. 

− A 18. századi 
Magyarország legfőbb 
kulturális eredményeinek 
azonosítása. 

Magyarország 

újranépesülése 

és 

újranépesítése 

− A belső vándorlás, a 
szervezett 
betelepítés és az 
öntevékeny 
betelepülés. 

− A többnyelvű és 
többvallású ország. 

− Gazdaság és 
életmód. 

A felvilágosult 

abszolutizmus 

reformjai 

− A Pragmatica 
Sanctio. 

− A felvilágosult 
abszolutizmus céljai. 

− Mária Terézia: 
együttműködés és 
reform. 

− II. József 
reformpolitikája és 
kudarca. 
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Topográfia: 

Temesvár, 

Határőrvidék, 

Poroszország. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Összefoglaló készítése a szabadságharc okainak és eredményeinek összehasonlítására. 

− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia kapcsolatáról. 

− Képek, térképek, irodalmi szövegek, kuruc nóták gyűjtése a Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatban. 

− A Rákóczi-szabadságharc nemzetközi kapcsolatainak ábrázolása gondolattérképen. 

− A népességmozgások és az egyes népcsoportok nyomon követése térképen. 

− Magyarázó ábra készítése a kettős vámhatár működéséről. 

− Beszélgetés az állami iskolarendszer létrejöttéről és működéséről a Ratio Educationis részlete 

alapján. 

TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

Liberalizmus, 

nacionalizmus és 

konzervativizmus 

− Liberalizmus: jogegyenlőség 
és alkotmányosság. 

− Nacionalizmus: 
nemzetépítés és 
nemzetállam. 

− Konzervativizmus: szerves 
reform és a forradalom 
elutasítása. 

Fogalmak: liberalizmus, 

nacionalizmus, 

nemzetállam, 

konzervativizmus, 

reform, ipari 

forradalom, 

munkanélküliség, 

tömegtermelés, 

szegregáció. 

 

Személyek: James Watt, 

Thomas Edison, Henry 

Ford.  

 

Topográfia: 

Manchester, New York. 

− A 19. század 
politikai 
eszméinek 
azonosítása 
szöveges 
források 
alapján. 

− Az iparosodás 
hullámainak 
azonosítása és 
összevetése. 

− Egy ipari 
nagyváros 
életkörülmé- 
nyeinek 

jellemzése. 

− Az ipari 
forradalmak 
ökológiai 
következmé-

Az ipari 

forradalom 

hullámai 

− Az első hullám: textilipar, 
bányászat, kohászat. 

− A közlekedés forradalma. 
− A második hullám: 

elektronika és vegyipar. 
− A gyár és a futószalag. 
− Az ipari forradalmak 

társadalmi és környezeti 
hatásai. 
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nyeinek 
azonosítása. 

− A 19. századi 
demográfiai 
változások 
okainak 
feltárása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Az egyes politikai eszmék álláspontjai közötti különbségek megbeszélése. 

− Grafikonok, adatsorok elemzése az ipari forradalmak társadalmi és demográfiai hatásairól. 

− Kiselőadások tartása fontosabb találmányokról. 

− Az ipari forradalom társadalmi hatásainak megvitatása. 

TÉMAKÖR: A reformkor 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A politikai élet 

színterei 

− A Habsburg 

Birodalom és 

Magyarország. 

− A rendi 

országgyűlés és a 

megyerendszer. 

− A reformkori Pest-

Buda. 

− A nyilvánosság 

megteremtése, 

politika és kultúra. 

Fogalmak: alsó- és 

felsőtábla, 

érdekegyesítés, 

közteherviselés, 

jobbágyfelszabadítás, 

örökváltság. 

 

Személyek: József 

nádor, Klemens 

Metternich, 

Wesselényi Miklós, 

Széchenyi István, 

Kölcsey Ferenc, Deák 

Ferenc, Kossuth 

Lajos, Ganz 

Ábrahám. 

 

Kronológia: 1830–

1848 a reformkor, 

1830 a Hitel 

− A jobbágykérdés és 

megoldási javaslatainak 

értelmezése szövegek és 

adatok alapján. 

− A nyelvkérdés és a nemzetté 

válás bemutatása különböző 

források segítségével. (Pl. 

magyar államnyelv, a 

zsidóság nyelvváltása, Lőv 

Lipót) 

− A polgári alkotmányosság 

programjának bemutatása 

politikai írások, 

országgyűlési felszólalások 

és ábrák alapján. 

− Széchenyi és Kossuth 

társadalmi hátterének, 

egyéniségének, 

álláspontjának és 

eredményeinek összevetése. 

A reformkor fő 

kérdései 

− A magyar nyelv 

ügye és a 

nemzetté válás. 

− A jobbágykérdés: 

örökváltság, 

kárpótlás. 

− A polgári 

alkotmányosság 

kérdése. 
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− Széchenyi és 

Kossuth 

programja és 

vitája. 

megjelenése, 1844 

törvény a magyar 

államnyelvről. 

 

Topográfia: Pest-

Buda. 

− A nemzeti kultúra és a kor 

politikai törekvései közötti 

kapcsolatok azonosítása 

példák alapján. 

− A reformkor legfőbb 

kulturális eredményeinek, 

alkotásainak azonosítása 

különböző típusú források 

alapján. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Ábrák készítése a rendi államszervezet működéséről. 
− Kiselőadások, prezentációk készítése a reformkor jelentősebb alkotásairól. 
− Táblázatos összefoglaló készítése a reformellenzék, a konzervatívok és az udvar álláspontjáról a főbb 

vitakérdésekben. 

− A reformkor legfontosabb kérdéseinek, jellemzőinek azonosítása szépirodalmi művekben és más 

szöveges forrásokban. 

TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A forradalom 

céljai és 

eredményei 

− Az európai 
forradalmi 
hullám és 
március 15. 

− Az első magyar 
polgári 
alkotmány: az 
áprilisi 
törvények. 

− A Batthyány-
kormány 
tevékenysége. 

Fogalmak: márciusi ifjak, 

sajtószabadság, cenzúra, 

áprilisi törvények, 

népképviseleti országgyűlés, 

politikai nemzet, nemzetiség, 

honvédség, Függetlenségi 

nyilatkozat. 

 

Személyek: Petőfi Sándor, 

Batthyány Lajos, Görgei Artúr, 

Bem József, Klapka György, 

Ferenc József, Julius Haynau.  

 

Kronológia: 1848. március 15. 

a pesti forradalom, 1848. 

− A reformkori 
elképzeléseknek, a 
forradalom 
követeléseinek és az 
áprilisi törvényeknek 
az összehasonlítása. 

− A forradalom 
eseményeinek 
felidézése források 
segítségével. 

− A szabadságharc 
néhány döntő 
csatájának 
bemutatása térképek, 
beszámolók alapján. 

− A szabadságharc 
néhány kiemelkedő 
szereplőjének, illetve 

A 

szabadságharc 

főbb 

eseményei és 

− Harc a 
dinasztiával és a 
vele szövetkező 
nemzetiségekkel. 

− A tavaszi 
hadjárat. 
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kiemelkedő 

szereplői 

− A Függetlenségi 
nyilatkozat, 
kísérlet az önálló 
állam 
megteremtésére. 

− A 
szabadságharc 
leverése és a 
megtorlás. 

április 11. az áprilisi törvények, 

1848. szeptember 29. a 

pákozdi csata, 1849. április–

május a tavaszi hadjárat, 1849. 

április 14. a Függetlenségi 

nyilatkozat, 1849. május 21. 

Buda visszavétele, 1849. 

augusztus 13. a világosi 

fegyverletétel, 1849. október 

6. az aradi vértanúk és 

Batthyány kivégzése.  

 

Topográfia: Pákozd, Debrecen, 

Isaszeg, Világos, Komárom, 

Arad. 

vértanújának 
bemutatása.  

− A nemzetiségek és a 
kisebbségek 
részvételének (pl. 
németek, szlávok, és 
zsidók) bemutatása a 
szabadságharcban és 
az azt követő 
megtorlás során. 

− A forradalom és a 
szabadságharc 
eredményeinek 
értékelése. 

− A magyar forradalom 
és szabadságharc 
elhelyezése az európai 
környezetben. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− A szabadságharc főbb eseményeinek elhelyezése vaktérképen. 

− Vita a szabadságharc vereségének okairól. 

− Kisesszé készítése a forradalom és szabadságharc valamely vitatott kérdéséről. 

− A forradalom és szabadságharc eseményeit megörökítő művészeti alkotások (képek, irodalmi 

szövegek, filmek) gyűjtése és értelmezése. 

− Mikrotörténeti kutatás: konfliktusos élethelyzetek és életutak bemutatása a szabadságharc 

nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevői köréből.
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11–12. évfolyam 

A tanuló történelmi ismereteinek gyarapodása, információszerzési és forrásfeldolgozási kompetenciájának, 

valamint gondolkodási és érvelő készségeinek fejlődése lehetővé teszi, hogy a középiskola utolsó 

évfolyamaira birtokába kerüljön azoknak az általános kompetenciáknak, amelyek hozzájárulnak a társadalmi 

életben való hatékony tájékozódásához és részvételéhez. 

Az utolsó két év az érettségire való felkészülés időszaka. A különböző témakörök, összefüggések, jelenségek 

összefoglaló áttekintése külön időkeretet igényel – ez a kerettanterv ajánlása szerint 22 óra –, amit a helyi 

tantervek a vizsgakövetelmények figyelembevételével szabályozhatnak.  

Az utolsó két év témakörei a 19. század közepétől a 21. század elejéig terjedő időszakot ölelik fel. 

Feldolgozásuk során kiemelt szempont, hogy ez az időszak már közvetlen hatást gyakorol a jelen társadalmi, 

gazdasági és politikai viszonyaira, ezért különösképpen alkalmas a problémaközpontú megközelítésre. Az 

egyes témakörök, témák a korábbiaknál összetettebb feldolgozásra, komplexebb fejlesztésre adnak 

lehetőséget. 

A középiskolai történelemtanulás inspirációt nyújt arra, hogy a tanuló felnőttként, a középiskola befejezése 

után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az 

iskolából kikerülve hazáját szerető, demokratikus gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget 

vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és autonóm tagjává váljék. 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK) 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség elérésére tett 

erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő időszakban; a kor 

kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud formálni a kiegyezésről; 

– fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb fordulópontjait, 

értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak a 20. század egészére 

gyakorolt hatását; 

– bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség következményeit; példákat 

tud hozni a háborús helytállásra; 

– képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi Magyarország 

felbomlásához vezettek; 

– tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja mutatni az ország 

talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyait, felismeri a 

magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát; 

– össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, példák 

segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni ellenállás formáit; 
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– képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb fordulópontjait, 

ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat; 

– bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német megszállását, a 

magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság szenvedését, a hadifoglyok 

embertelen sorsát; 

– össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk politikai és 

társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, bemutatni a gyarmati 

rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek összeomlását; 

– bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és változatait, az 1956-os 

forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, összefüggéseiben szemléli a 

rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak történelmi jelentőségét; 

– bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a közel-keleti régió 

helyzetét és jelentőségét; 

– ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi Magyarországot a 

globális világ folyamataiban; 

– bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét Trianontól 

napjainkig; 

– ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori helyzetét; 

– ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, példákat hoz a 

magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, különös tekintettel a visegrádi 

együttműködésére; 

– ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét. 

A 11–12. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 186 óra. 

Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 12–16 óra 

 

 

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A szocializmus és a 

munkásmozgalom 

− Szocializmus: 
társadalmi egyenlőség 
és tulajdonviszonyok. 

− A Kommunista 
kiáltvány. 

Fogalmak: 

polgárháború, polgári 

állam, szakszervezet, 

társadalombiztosítás, 

− A nemzetállam 
fogalmának 
értelmezése 
politikai, gazdasági 
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− Szakszervezetek és 
munkáspártok. 

− Szociáldemokrácia és 
kommunizmus. 

− Keresztényszocializmus. 

monopólium, 

szocializmus, 

szociáldemokrácia, 

kommunizmus, 

keresztényszocializmus, 

proletárdiktatúra, 

osztályharc, cionizmus, 

emancipáció. 

 

Személyek: Abraham 

Lincoln, Otto von 

Bismarck, Karl Marx. 

 

Kronológia: 1861–1865 

az amerikai 

polgárháború, 1868 a 

Meidzsi-restauráció, 

1871 Németország 

egyesítése.  

 

Topográfia: 

Németország, Japán. 

és kulturális 
szempontokból.  

− A polgári állam 
feladatköreinek és 
eredményeinek 
azonosítása. 

− A kommunista, a 
szociáldemokrata 
és a 
keresztényszociális 
eszmék 
azonosítása és 
összehasonlítása. 

A polgári 

nemzetállam 

megteremtése 

(Németország, 

Amerikai Egyesült 

Államok, Japán) 

− A nemzeti egység 
megteremtése 
(politika, gazdaság, 
kultúra). 

− Alkotmányosság és 
választójog. 

− Jogegyenlőség és 
emancipációs 
törekvések. 

− A polgári állam 
kiépítése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Egyetemes és magyar történeti példák gyűjtése a polgári állam feladatköreiről és társadalmi 

hatásairól.  

− Táblázat  készítése a szociáldemokrácia és a kommunizmus céljainak, módszereinek, lehetőségeinek 

összevetéséről. 

− Vita a szocialista eszmékről, és hatásukról a korabeli közéletre. 

− Az egységes Olaszország és a Német Császárság kialakulásának, valamint az Egyesült Államok 

terjeszkedése főbb mozzanatainak követése a térképen. 

TÉMAKÖR: A dualizmus kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 
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A kiegyezés és a 

dualizmus 

rendszere 

− A kiegyezés és okai.  

− A közös ügyek 

rendszere. 

− A magyar 

államszervezet. 

− A pártrendszer, a 

választójog és a 

véderőviták. 

Fogalmak: emigráció, 

passzív ellenállás, 

kiegyezés, közös ügyek, 

közjogi kérdés, húsvéti 

cikk, dualizmus, nyílt és 

titkos szavazás, 

Szabadelvű Párt, 

Függetlenségi Párt, 

Magyarországi 

Szociáldemokrata Párt, 

népességrobbanás, 

urbanizáció, 

kivándorlás, dzsentri, 

népoktatás, Millennium, 

asszimiláció, 

autonómia.  

 

Személyek: Andrássy 

Gyula, Eötvös József, 

Baross Gábor, Tisza 

Kálmán, Wekerle 

Sándor, Tisza István, 

Semmelweis Ignác, 

Weiss Manfréd. 

 

Kronológia: 1848/1867–

1916 Ferenc József 

uralkodása, 1867 a 

kiegyezés, 1868 a 

horvát-magyar 

kiegyezés, a nemzetiségi 

törvény, a népiskolai 

törvény, 1873 Budapest 

egyesítése, 1896 a 

Millennium. 

 

Topográfia: Budapest, 

Osztrák-Magyar 

Monarchia, Fiume. 

− A kiegyezés 

értékelése egykorú 

szempontok szerint, 

illetve másfél 

évszázados 

történelmi távlat 

nézőpontjából. 

− A dualizmus 

államszervezetét 

bemutató ábra 

értelmezése. 

− A dualizmus kora 

kiemelkedő 

szereplői életútjának 

áttekintése, 

értékelése. 

− A dualizmus kori 

nemzetiségi kérdés 

elemzése szöveges 

források, adatsorok 

és etnikai térképek 

segítségével. 

− A dualizmus kori 

társadalmi és 

gazdasági változások 

elemzése, értékelése 

adatsorok, szöveges 

és képi források 

segítségével. 

− A dualizmus 

legkiemelkedőbb 

gazdasági és 

kulturális 

teljesítményeinek 

azonosítása 

különböző 

forrásokban. 

− A zsidók és németek 

szerepe a 

polgárosodásban. 

A nemzeti és 

nemzetiségi 

kérdés, a 

cigányság 

helyzete 

− A politikai nemzet 

koncepciója. 

− A horvát-magyar 

kiegyezés és a 

nemzetiségi törvény. 

− Asszimiláció és 

anyanyelvhasználat. 

− Autonómiatörekvések 

és irredenta 

mozgalmak. 

− Zsidó emancipáció, a 

zsidóság részvétele a 

modernizációban, 

polgárosodás és a 

középosztály kérdése. 

− Cigányok/romák a 

dualizmus kori 

Magyarországon. 

Az ipari 

forradalom 

Magyarországon 

− A gazdasági kiegyezés. 

− A vasútépítés. 

− Állami gazdaságpolitika. 

− Mezőgazdaság és 

élelmiszeripar. 

− Modernizálódó ipar. 

Társadalom és 

életmód a 

dualizmus 

korában 

− Demográfiai robbanás 

és urbanizáció. 

− Kivándorlás Európából 

és Magyarországról. 

− A földkérdés és a vidék. 

− A nagyvárosi életforma: 

Budapest a világváros. 

− Oktatás és kultúra. 

− Életmód és szórakozás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia dualizmus kori kapcsolatáról. 

− Folyamatábra, készítése a dualizmus kori pártviszonyokról. 

− A dualizmus kori nemzetiségi törekvések és ideológiai hátterük  táblázatos összefoglalása. 

− A Nemzeti Sírkert felkeresése (a 19. század szereplőihez kapcsolódó sírok, mauzóleumok közös 

megtekintése). 

− A korszakkal kapcsolatos emlékművek, emlékhelyek fölkeresése a lakóhelyen és környékén. 

− Kiselőadás / tabló készítése a dualizmus korának kiemelkedő beruházásairól. 

− Programajánló összeállítása egy a millennium korában Budapestre látogató turista számára. 

− Tisza István lexikon szócikk készítése kormánypárti, illetve függetlenségi és szociáldemokrata 

szemszögből. 

− Ellenzéki és kormánypárti választási plakát készítése az 1905-ös választásokra. 

TÉMAKÖR: A nagy háború 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az első 

világháború 

előzményei 

− A gyarmatosítás okai 
és céljai. 

− Az imperializmus – a 
terjeszkedő tőke.  

− Nagyhatalmi érdekek 
és konfliktusok. 

− Az Osztrák-Magyar 
Monarchia helyzete – 
balkáni konfliktusok. 

Fogalmak: 

villámháború, 

front, állóháború, 

hátország, antant, 

központi hatalmak, 

hadigazdaság, 

hadifogság. 

 

Személyek: II. 

Vilmos, II. Miklós, 

IV. Károly. 

 

Kronológia: 1914. 

június 28. a 

szarajevói 

merénylet, 1914–

1918 az első 

világháború. 

− A gyarmati terjeszkedést, 
valamint az első 
világháború előtti 
feszültségeket bemutató 
ábrák, térképek és 
adatsorok elemzése, 
értelmezése. 

− Az első 
világháború  frontjainak 
azonosítása, bemutatása 
térképeken. 

− Az első világháború 
jellegzetességeinek 
azonosítása  ábrákon, 
adatsorokon, képi és 
szöveges forrásokban. 

− A front és a hátország 
körülményei, valamint a 
háború okozta 
szenvedések felidézése 
korabeli beszámolók, 
emlékiratok, naplók 
alapján. 

Az első 

világháború 
− A világháború 

kitörése. 
− A hadviselő felek és a 

frontok. 
− Oroszország és a 

központi hatalmak 
összeomlása. 

Az első 

világháború 

jellemzői és 

hatása 

− Az állóháború és az 
anyagcsata. 

− A hadigazdaság és a 
háborús propaganda. 

− A hagyományos 
világrend felbomlása. 

− A nők helyzetének 
megváltozása. 
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Magyarország a 

világháborúban 
− Magyar frontok, nagy 

csaták.  
− Az antant ígéretei a 

Monarchia 
nemzetiségeinek. 

− Magyar hősök a 
világháborúban.  

− A hátország. 
− A magyar hadifoglyok 

sorsa. 

 

Topográfia: Brit 

Birodalom, 

Szarajevó, 

Doberdó, Románia, 

Szerbia, 

Olaszország. 

− A háború kimenetelének 
értékelése a két hatalmi 
tömb erőviszonyainak és 
lehetőségeinek tükrében. 

− A nagy háború 
világpolitikára gyakorolt 
hosszú távú 
következményeinek 
felismerése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− A háború előzményeinek összesítése, a döntési alternatívák bemutatása saját szerkesztésű ábrán. 

− Példák gyűjtése a magyar katonák első világháborús hősi helytállásáról. 

− Első világháborút bemutató múzeumok meglátogatása (pl. Hadtörténeti Múzeum, “Új világ 

született” c. kiállítás). 

− A lakóhelyen található első világháborús hősi emlékmű, katonasírok felkeresése, egy-egy hős 

életének feltárása. 

− Képek gyűjtése és elemzése a háború új jellegzetességeiről (fegyverek, intézmények, jelenségek). 

− Különböző internetes háborús témájú szövegek, propagandaképek, plakátok, karikatúrák gyűjtése 

és elemzése. 

− Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első világháborúból. 

TÉMAKÖR: Az átalakulás évei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Szocialista és 

nemzeti 

törekvések: a 

birodalmak 

bomlása 

 

− A történelmi 
monarchiák bukása 
(Oroszország, 
Németország, 
Oszmán Birodalom). 

− Forradalom és 
kommunista 
hatalomátvétel 
Oroszországban. 

− Az újraszülető 
Lengyelország.  

− Az olasz fasizmus. 

Fogalmak: bolsevik, 

szovjet, örmény 

népirtás, 

egypártrendszer, 

Kommunisták 

Magyarországi Pártja 

(KMP), 

tanácsköztársaság, 

vörösterror, Lenin-

fiúk,  ellenforradalom, 

fehér különítményes 

megtorlások, “vörös 

térkép,” kisantant, 

− Közép-Európa első 
világháború előtti és 
utáni térképének 
összehasonlítása, a 
területi változások 
azonosítása és 
indoklása. 

− A bolsevik 
hatalomátvétel és a 
lenini 
proletárdiktatúra 
működésének 
bemutatása és Az Osztrák-Magyar 

Monarchia és a 

− A Monarchia és a 
történelmi 
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történelmi 

Magyarország 

szétesése 

Magyarország 
bomlása. 

− A forradalmi 
átalakulás kísérlete és 
kudarca. 

− Cseh és román 
támadás, a fegyveres 
ellenállás kérdése. 

jóvátétel, 

Népszövetség, 

kisebbségvédelem, 

revízió, Rongyos 

Gárda. 

 

Személyek: Kemal 

Atatürk, Vlagyimir I. 

Lenin, Woodrow 

Wilson, Georges 

Clemenceau, Benito 

Mussolini, Károlyi 

Mihály, Kun Béla, 

Horthy Miklós, 

Apponyi Albert. 

 

Kronológia: 1917 a 

bolsevik 

hatalomátvétel, 1918. 

október 31. 

forradalom 

Magyarországon, 

1919. március – 

augusztus. a 

tanácsköztársaság, 

1920. június 4. a 

trianoni 

békediktátum. 

 

Topográfia: Kárpátalja, 

Felvidék, Délvidék, 

Burgenland, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, Ausztria, 

trianoni 

Magyarország. 

 

értékelése források 
alapján. 

− Magyarország 
megszállásának 
áttekintése 
térképek, szöveges 
források 
segítségével. 

− A Károlyi-időszak 
kormányzati 
tevékenységének 
értékelése. 

− A magyarországi 
proletárdiktatúra 
működésének 
elemzése források 
alapján. 

− Az első világháborút 
követő területi és 
etnikai változások 
áttekintése 
térképen. 

− A trianoni 
békediktátum 
okainak feltárása. 

− A trianoni 
békediktátum 
értékelése a győztes 
hatalmak közép-
európai 
politikájának 
tükrében. 

− A trianoni 
békediktátum 
területi, népességi, 
gazdasági és katonai 
következményeinek 
bemutatása 
szöveges és képi 
források, ábrák és 
adatsorok 
segítségével. 

− A trianoni határok 
végigkövetése, a 
határmegvonás 
konkrét okainak 
feltárása. 

− A vesztes hatalmak 
területi 

A 

tanácsköztársaság 

és az 

ellenforradalom 

 

− A kommunista 
hatalomátvétel. 

− A proletárdiktatúra és 
a vörösterror. 

− Az északi hadjárat és 
a tanácsköztársaság 
veresége. 

− Az ellenforradalom 
győzelme. 

A Párizs környéki 

békék  

 

− A nagyhatalmi 
érdekek 
érvényesítése: az új 
világrend kialakítása.  

− Az önrendelkezés elve 
és a hatalmi érdekek 
gyakorlata. 

− Jóvátétel, hadsereg-
korlátozás, 
határváltozások. 

− A szétszabdalt közép-
európai régió. 

A trianoni 

békediktátum 

 

− A magyar ügy a 
békekonferencián. 

− A magyar delegáció 
érvei. 

− Az ezeréves 
Magyarország 
felosztása, a döntés 
tartalmi elemei. 

− Az önrendelkezési elv 
megsértése 

− A békediktátum 
etnikai és gazdasági 
következményei. 

− Az ellenállás példái: 
székely hadosztály, 
Balassagyarmat, 
Sopron. 
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veszteségeinek 
összehasonlítása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak meghatározó személyiségeiről. 

− Példák gyűjtése az 1919-es rendezetlen politikai viszonyok bemutatására (pl. vörösterror, román 

megszállás, különítmények, Rongyos Gárda). 

− Bizonyítékok és adatok gyűjtése az elcsatolt  területeknek az ezeréves magyar kultúrában betöltött 

jelentős szerepéről (pl. történelmi személyiségek, művészek, tudósok, épületek, művészeti 

alkotások, intézmények). 

− Különböző internetes revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése és vizsgálata, 

elemzése. 

− A várpalotai Trianon Múzeum meglátogatása. 

TÉMAKÖR: A két világháború között 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A kommunista 

Szovjetunió 
− A totális diktatúra 

és a pártállam 
kiépítése. 

− A tervgazdaság és 
a kollektivizálás. 

− A terror eszközei 
és áldozatai. 

Fogalmak: totális állam, 

többpártrendszer, 

egypártrendszer, személyi 

kultusz, koncepciós per, 

GULAG, holodomor, 

államosítás, kollektivizálás, 

kulák, tervgazdaság, 

piacgazdaság, New Deal, 

fasizmus, 

nemzetiszocializmus, 

fajelmélet, 

antiszemitizmus, Führer, 

SS, Anschluss. 

 

Személyek: Joszif V. Sztálin, 

Adolf Hitler. 

 

Kronológia: 1922 a 

Szovjetunió létrejötte, 

− A sztálini 
Szovjetunió 
működésének 
bemutatása és 
értelmezése 
szöveges, képi 
források, adatsorok, 
ábrák segítségével.  

− A világgazdasági 
válság és a rá adott 
válaszok 
bemutatása. 

− A nemzetiszocialista 
Németország 
működésének 
bemutatása és 
értelmezése 
szöveges, képi 
források, adatsorok 
és  ábrák 
segítségével. 

− A totális diktatúrák 
ideológiáinak és 
működésének 

A Nyugat és a 

gazdasági 

világválság 

− A tőzsde, a 
hitelezés és a 
világkereskedelem 
összeomlása. 

− A 
munkanélküliség. 

− Állami 
beavatkozás a 
gazdaságba. 

A 

nemzetiszocialista 

Németország 

− A 
nemzetiszocialista 
ideológia és 
mozgalom. 

− A totális állam 
kiépítése. 

− A terror eszközei. 
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− Terjeszkedés a 
háború előtt. 

1929 a gazdasági 

világválság kezdete, 1933 a 

náci hatalomátvétel, 1938 

az Anschluss, a müncheni 

konferencia. 

 

Topográfia: Szovjetunió, 

Kolima-vidék, Leningrád 

(Szentpétervár), Moszkva, 

Berlin. 

összehasonlítása, 
érvelés a totális 
diktatúrák ellen. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Visszaemlékezések, források gyűjtése és prezentáció készítése a sztálini terror megnyilvánulásairól 

(pl. GULAG, holodomor, koncepciós perek). 

− Különböző képi és szöveges források gyűjtése a sztálini diktatúra hétköznapjairól. 

− Folyamatábra készítése a világgazdasági válság kirobbanásáról és kezeléséről, a folyamatábra 

szemléltetése az Amerikai Egyesült Államok példáján. 

− Prezentáció készítése a náci terror megnyilvánulásairól (pl. kristályéjszaka, GESTAPO, koncentrációs 

táborok stb.). 

− Statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok gyűjtése és tanulmányozása (pl. a német választások 

eredményei 1928-1933 között; a munkanélküliség alakulása az Egyesült Államokban 1929-1937 

között). 

− A korszakkal kapcsolatos dokumentum- és játékfilmek/filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Talpra állás 

Trianon után 

 

− A király nélküli 
alkotmányos királyság. 

− A korlátozott 
parlamentarizmus 
rendszere a 
konszolidáció 
szolgálatában. 

− A gazdaság 
szerkezetváltása az 
1920-as években.  

Fogalmak: 

kormányzó, Egységes 

Párt, numerus 

clausus, pengő, 

Magyar Nemzeti 

Bank, Szent István-i 

állameszme, magyar 

− A magyarországi 
korlátozott 
parlamentarizmus 
rendszerének 
értékelése. 

− A korabeli politikai 
berendezkedés 
összehasonlítása 
más (közép-) 
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− A klebelsbergi oktatás- 
és kultúrpolitika 
eredményei. 

népi mozgalom, 

nyilasok. 

 

Személyek: Bethlen 

István, Teleki Pál, 

Klebelsberg Kunó, 

Gömbös Gyula, Weiss 

Manfréd, Szent-

Györgyi Albert. 

 

Kronológia: 1920–

1944 a Horthy-

rendszer, 1921–31 

Bethlen 

miniszterelnöksége, 

1938 az első bécsi 

döntés, 1939 

Kárpátalja 

visszacsatolása. 

 

európai 
országokéval. 

− A bethleni gazdasági 
konszolidáció 
folyamatának és 
eredményeinek 
áttekintése képek, 
ábrák és adatsorok 
alapján. 

− A magyarországi 
politikai irányzatok 
azonosítása 
szöveges források 
alapján. 

− Szöveges források 
olvasása és 
értelmezése a 
Horthy-korszak főbb 
társadalmi 
kérdéseiről (pl. 
oktatás, társadalmi 
mobilitás, 
antiszemitizmus, 
földkérdés). 

− A magyar külpolitika 
céljainak, 
lehetőségeinek és a 
revízió 
eredményeinek 
értékelése, 
elemzése térkép és 
statisztikai adatok 
alapján. 

A 1930-as évek 

Magyarországa 
− A válság és hatása. 
− A belpolitika 

irányváltásai. 
− Életmód és 

társadalom.  
− A földkérdés. 
− Tudomány és 

művészet a két 
világháború között. 

− A külpolitika irányai és 
lehetőségei – a revízió 
első eredményei. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak kiemelkedő szereplőiről (pl. Horthy, Bethlen, Teleki). 

− Kormánypárti és ellenzéki választási plakát készítése egy-egy fontos témakörben. 

− A Horthy-korszak gazdasági fejlődéséről tanúskodó képek gyűjtése és bemutatása (pl. Csepeli 

Szabadkikötő, villamosított vasútvonal stb.). 

− Folyamatábra készítése a Horthy-korszak pártviszonyairól, korlátozott parlamentáris rendszeréről. 

 

 

TÉMAKÖR: A második világháború 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 
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ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A 

tengelyhatalmak 

sikerei 

− Közép-Európa 
felosztása 
(Molotov-
Ribbentrop 
paktum): német és 
szovjet megszállás. 

− Nyugat-Európa 
lerohanása. 

− Német támadás a 
Szovjetunió ellen. 

− Japán támadás az 
Egyesült Államok 
ellen. 

Fogalmak: Molotov–

Ribbentrop-paktum, 

tengelyhatalmak, 

szövetségesek, totális 

háború, kiugrási 

kísérlet, zsidótörvények, 

munkaszolgálat, gettó, 

deportálás, 

koncentrációs tábor, 

haláltábor, népirtás, 

holokauszt, partizán, 

Vörös Hadsereg, jaltai 

konferencia, háborús 

bűn, malenkij robot. 

 

Személyek: Franklin D. 

Roosevelt, Winston 

Churchill, Charles de 

Gaulle, Bárdossy László, 

Kállay Miklós, Bajcsy-

Zsilinszky Endre, 

Edmund Veesenmayer, 

Szálasi Ferenc, Raoul 

Wallenberg, Salkaházi 

Sára, Apor Vilmos, 

Sztehlo Gábor, Richter 

Gedeon. 

 

Kronológia: 1938 az első 

zsidótörvény, 1939 a 

második zsidótörvény, 

1939–45 a második 

világháború, 1939. 

szeptember 1. 

Lengyelország 

lerohanása, 1940 a 

− A tengelyhatalmak 1939 
előtti terjeszkedésének 
végigkövetése és 
értelmezése térkép 
alapján. 

− A második világháború 
főbb eseményeinek 
azonosítása térképeken. 

− A második világháború 
jellegzetességeinek 
bemutatása  ábrák, 
adatsorok, képi és 
szöveges források 
alapján. 

− A magyar területi revízió 
megvalósulásának 
bemutatása térképek, 
képek, szöveges források 
és adatsorok alapján. 

− A magyar háborús 
szerepvállalás 
legfontosabb 
eseményeinek és az 
ország veszteségeinek 
bemutatása térképeken, 
képi és szöveges 
források segítségével (pl. 
Don-kanyar, Árpád-
vonal, tordai ütközet, 
Budapest ostroma). 

− A magyar szellemi és 
kulturális élet II. 
világháború idején 
bekövetkező 
veszteségeinek  (híres 
magyar tudósok, 
művészek származásuk 
vagy politikai nézeteik 
miatti emigrációja) 
értékelése. 

A szövetségesek 

győzelme 
− A keleti és a 

nyugati front. 
− A csendes-óceáni 

hadszíntér. 

Magyarország a 

második 

világháborúban: 

mozgástér és 

kényszerpálya 

− A területi revízió 
lépései. 

− A fegyveres 
semlegesség. 

− A Szovjetunió elleni 
háború. 

− A Don-kanyar. 
− A német megszállás 

és következményei. 
A holokauszt − Az „Endlösung” 

programja, a 
Wannsee-i 
konferencia. 

− Koncentrációs és 
megsemmisítő 
táborok. 

− Deportálások, 
kísérlet a zsidóság 
és a cigányság 
megsemmisítésére 
Európában. 

− A magyarországi 
zsidótörvények.  

− A magyar 
holokauszt. 
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− Felelősség és 
embermentés.  

második bécsi döntés, 

1941. április Jugoszlávia 

megtámadása, 1941. 

június 22. a Szovjetunió 

megtámadása; 1941. 

június 27. Magyarország 

deklarálja a hadiállapot 

beálltát, 1941. 

december 7. Pearl 

Harbor bombázása, 

1941 a harmadik 

zsidótörvény, 1943. 

január vereség a 

Donnál, 1943. február a 

sztálingrádi csata vége, 

1944. március 19. 

Magyarország német 

megszállása, 1944. 

június 6. partraszállás 

Normandiában, 1944. 

október 15. a kiugrási 

kísérlet, 1945. április a 

háború vége 

Magyarországon, 1945. 

május 9. az európai 

háború vége, 1945. 

augusztus 6. 

atomtámadás Hirosima 

ellen. 

 

Topográfia: Sztálingrád, 

Normandia, Pearl 

Harbor, Hirosima, Észak-

Erdély, Don-kanyar, 

Kamenyec Podolszk 

Árpád-vonal, Auschwitz, 

Újvidék, Drezda, 

Szolyva. 

− A holokauszt 
folyamatának 
áttekintése képi források 
és szöveges 
visszaemlékezések 
feldolgozásával. 

− A nyilas terror 
áttekintése források 
alapján. 

− A tömeges deportálások 
és a szovjet 
megszállás  jellemzőinek 
és következményeinek 
áttekintése képi és 
szöveges források 
segítségével. 

− A határon kívül rekedt 
magyarság második 
világháború végi 
tragédiáinak bemutatása 
különböző források 
alapján. 

− Magyarország 
világháborúbeli 
sorsának, szerepének és 
mozgásterének 
bemutatása, valamint 
összehasonlítása más 
közép-európai 
országokéval. 

A második 

világháború 

jellemzői 

− A villámháború és 
következményei. 

− Háborús bűnök és a 
polgári lakosság 
elleni terror. 

− Az ellenállás 
formái. 

− A háború utáni 
számonkérések és a 
nürnbergi per. 

Az ország 

pusztulása, 

deportálások a 

GULAG-ra 

− A kiugrási kísérlet 
és a nyilas uralom. 

− A magyarországi 
hadszíntér, 
Budapest ostroma. 

− Megszabadulás és 
szovjet megszállás. 

− Az ország 
kifosztása, szovjet 
deportálások és 
tömeges erőszak. 

− A határon túli 
magyarok 
jogfosztása, 
megtorlások 
(délvidéki 
vérengzés, 
kárpátaljai 
deportálás, 
felvidéki 
jogfosztás). 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− A nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország) világháború kitörésében 

játszott szerepének megvitatása. 

− Beszámoló készítése az európai és/vagy csendes-óceáni hadszínterek egyik jelentős csatájáról. 
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− A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

− A magyar honvédség háborús részvétele főbb helyszíneinek nyomon követése térképen. 

− Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a második világháborúból. 

− Híres magyar tudósok, művészek életművének bemutatása, akik származásuk vagy politikai nézeteik 

miatt emigrációba kényszerültek. 

− Kiselőadás készítése a budapesti gettó életéről visszaemlékezések alapján. 

− Második világháborús emlékművek, emlékhelyek, sírok felkeresése a lakóhelyen és környékén. 

− A Holokauszt Emlékközpont meglátogatása. 

− A felelősség és embermentés kérdéseinek megbeszélése. 

− A Malenkij Robot Múzeum meglátogatása. 

− Beszámoló készítése a határon túli magyarság körében folytatott etnikai tisztogatásokról források 

alapján. 

TÉMAKÖR: A két világrendszer szembenállása 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A kétpólusú 

világ 

kialakulása 

− Az ENSZ 
megalapítása. 

− A párizsi béke. 
− Kitelepítések és 

lakosságcserék a 
háború után. 

− A szovjet-amerikai 
szembenállás és a 
két érdekszféra 
kialakulása. 

− A két világrend 
jellemzői. 

− A két Németország. 

Fogalmak: Egyesült 

Nemzetek Szervezete (ENSZ), 

kitelepítés, hidegháború, 

vasfüggöny, szuperhatalom, 

Kölcsönös Gazdasági 

Segítség Tanácsa (KGST), 

Észak-atlanti Szerződés 

Szervezete (NATO), Varsói 

Szerződés, kétpólusú világ, a 

berlini fal. 

 

Személyek: Kliment J. 

Vorosilov, Harry S. Truman, 

Nyikita Sz. Hruscsov, John F. 

Kennedy, Mahátma Gandhi, 

Mao Ce-tung. 

Kronológia: 1945 az ENSZ 

létrejötte, 1947 a párizsi 

béke, a hidegháború 

− A második 
világháború után 
kialakult világrend 
áttekintése. 

− A gyarmati rendszer 
felbomlása főbb 
állomásainak 
felidézése.  

− A két német állam 
létrejötte 
folyamatának és 
következményeinek 
bemutatása.  

− Az arab-izraeli 
konfliktus főbb 
okainak és 
jellemzőinek 
feltárása. 

− A nyugati és a keleti 
blokk gazdasági, 
társadalmi és 
politikai 

A hidegháború 

 

− A szuperhatalmak 
versengése: 
fegyverkezés, 
űrprogram, 
propaganda. 

− A szembenállás és 
enyhülés hullámai. 

− Hidegháborús 
konfliktusok (Korea, 
Szuez, Kuba, 
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Vietnam, 
Afganisztán). 

kezdete, India függetlenné 

válása, 1948 Izrael Állam 

megalapítása, 1949 az NSZK 

és az NDK megalakulása, 

kommunista fordulat 

Kínában, 1955 a Varsói 

Szerződés létrehozása. 

 

Topográfia: Berlin, 

Németországi Szövetségi 

Köztársaság (NSZK), Német 

Demokratikus Köztársaság 

(NDK), Közel-Kelet, Izrael 

Észak- és Dél-Korea, 

Vietnam, Kuba, Afganisztán.  

rendszerének 
összehasonlítása. 

A gyarmatok 

felszabadulása 
− India függetlenné 

válása. 
− Kommunista 

fordulat Kínában. 
− A 

gyarmatbirodalmak 
felbomlása. 

− Izrael megalapítása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Beszélgetés a kollektív bűnösség elvéről. 

− A kitelepítések irányainak és létszámának grafikus ábrázolása. 

− Információk gyűjtése a főbb hidegháborús konfliktusokról (Korea, Szuez, Kuba, Vietnam). 

− Beszámoló készítése a Mao Ce-tung-i diktatúra jellemzőiről (pl. „nagy ugrás”, kulturális forradalom). 

− Képek, idézetek gyűjtése Mahátma Gandhi életútjáról. 

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az átmenet évei 

Magyarországon 
− A háború utáni 

újrakezdés: a 
kommunisták 
térnyerése és az 
újjáépítés. 

− A történelmi 
berendezkedés 
felszámolása: 
földosztás, 
népbíróságok, 
köztársaság. 

Fogalmak: népbíróság, 

háborús bűnös, földosztás, 

államosítás, forint, Magyar 

Kommunista Párt, 

Független Kisgazdapárt, 

szalámitaktika, Magyar 

Dolgozók 

Pártja,  népköztársaság, 

pártállam, internálás, 

Államvédelmi Hatóság 

− Magyarország 
szovjetizálása főbb 
jellemzőinek 
bemutatása. 

− A korlátozott magyar 
parlamentarizmus és 
az egypárti diktatúra 
összehasonlítása. 

− A demokrácia 
felszámolása során 
alkalmazott eszközök 
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− A korlátozott 
többpártrendszer: 
választások 1945, 
1947. 

(ÁVH), tanácsrendszer, 

beszolgáltatás, 

aranycsapat. 

 

Személyek: Tildy Zoltán, 

Kovács Béla, Mindszenty 

József, Rákosi Mátyás, Rajk 

László, Sulyok Dezső, 

Slachta Margit. 

 

Kronológia: 1945 szovjet 

megszállás, választás 

Magyarországon, 

földosztás, 1947 

kékcédulás választások, 

1948 MDP megalakulása, 

1948–1956 a Rákosi-

diktatúra, 1949 

kommunista alkotmány. 

 

Topográfia: Sztálinváros 

(Dunaújváros), Recsk 

Hortobágy. 

azonosítása konkrét 
példákkal 
alátámasztva. 

− Annak felismerése, 
hogy Magyarország 
szovjet megszállása 
miként határozta meg 
az ország sorsát. 

− A kommunista 
diktatúra 
sajátosságainak 
bemutatása a Rákosi-
rendszer példáján. 

− A diktatúra kulturális 
jellemzőinek 
felismerése képeken, 
művészeti 
alkotásokon. 

− A társadalom fölött 
gyakorolt totális 
kontroll eszközeinek 
azonosítása 
különböző források 
segítségével. 

A szovjetizálás 

Magyarországon 
− Az egypárti 

diktatúra 
kiépítése. 

− Államosítás és 
kollektivizálás. 

− Koncepciós 
perek, 
egyházüldözés. 

− A keleti blokk. 

A Rákosi-

diktatúra 

− Az erőltetett 
iparosítás. 

− A pártállam. 
− A terror. 
− A diktatúra 

hatása a 
mindennapi 
életre. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Választási plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A kékcédulás választások feldolgozása adatsorok és a választási törvény értelmezésével. 

 Beszélgetés az átmeneti időszak demokratikus jellegéről. 

 Internetes gyűjtés a Rákosi-időszak vicceiből és karikatúráiból – a mögöttük kirajzolódó korkép 

értékelése. 

 Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a Rákosi időszakból. 

 Egy kiemelkedő koncepciós per (pl. Mindszenty-per) feldolgozása. 

 A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

 Tanulmányi kirándulás a Recski Nemzeti Emlékparkba. 

 Beszámoló készítése a diktatúra prominens szereplőiről, felelőseiről (pl. Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, 

Péter Gábor, Rajk László). 

 Kommunista propaganda plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

 Beszámoló készítése a korabeli magyar sporteredményekről. 
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TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A forradalom − A forradalom okai és 
közvetlen előzményei. 

− A forradalom céljai. 
− Békés tüntetésből 

fegyveres felkelés – 
október 23. 

− A nemzet forradalma 
(Forradalmi Bizottságok, 
Munkástanácsok, nemzeti 
összefogás). 

Fogalmak: MEFESZ, 

pesti srácok, Molotov-

koktél, munkástanács, 

sortüzek.  

 

Személyek: Gerő Ernő, 

Maléter Pál, Nagy 

Imre, Iván Kovács 

László, Pongrátz 

Gergely, Kádár János. 

 

Kronológia: 1956. 

október 23. a 

forradalom kitörése, 

1956. október 25. a 

Kossuth téri sortűz, 

1956. november 4. a 

szovjet támadás. 

 

Topográfia: Kossuth 

tér és Corvin köz 

(Budapest), 

Mosonmagyaróvár, 

Salgótarján. 

− Az 1956-os 
magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
okainak és főbb 
fordulópontjai-
nak bemutatása. 

− 1956 
szimbólumainak 
értelmezése. 

− Az 1956-os 
magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
nemzetközi 
összefüggéseinek 
bemutatása. 

− A forradalom és 
szabadságharc 
értékelése. 

A nemzet 

szabadságharca 

− Szabadságharc a 
fővárosban és vidéken. 

− A fegyveres ellenállás 
hősei. 

− Út a győzelemig és a 
kormánypolitika 
változásai. 

− A szabadságharc 
nemzetközi háttere és 
visszhangja a 
nagyvilágban. 

− Szovjet intervenció: a 
szabadságharc 
utóvédharcai és leverése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Korabeli dokumentumok elemzése. 

– A forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos archív- és játékfilmek/filmrészletek megtekintése 

és értelmezése. 

– Az 1956-os forradalom külpolitikai hátterének vizsgálata. 

– Információk gyűjtése a forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és mártírjairól. 

– A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 
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TÉMAKÖR: A kádári diktatúra 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Javasolt 

tevékenységek 

A pártállami 

diktatúra és 

működése 

− A megtorlások 
időszaka, formái és 
áldozatai. 

− A pártállam és 
szervezetei. 

− Az erőszakos 
téeszesítés – a 
mezőgazdaság 
szocialista átszervezése. 

− Hamis társadalmi béke 
– a kádári alku. 

− Az elnyomás változó 
formái. 

Fogalmak: Magyar 

Szocialista 

Munkáspárt (MSZMP), 

munkásőrség, 

Kommunista Ifjúsági 

Szövetség (KISZ), 

úttörő, 

termelőszövetkezet, 

háztáji, III/III. 

ügyosztály, 

tervgazdaság, új 

gazdasági 

mechanizmus, 

hiánygazdaság, 

maszek, 

gulyáskommunizmus, 

„három T”. 

 

Kronológia: 1956–

1989 a Kádár-

rendszer, 1958 Nagy 

Imre és társainak 

kivégzése, 1968 az új 

gazdasági 

mechanizmus 

bevezetése. 

– A megtorlás 
mértékének és 
jellegének vizsgálata. 

– A „kádári alku” 
fogalmának 
értelmezése. 

– Az elnyomás 
formáinak 
bemutatása a Kádár-
rendszer 
időszakában. 

– A téeszesítés 
eszközeinek 
összehasonlítása a 
Rákosi-diktatúra 
időszakával. 

– A gazdaság, 
társadalom és 
életmód főbb 
jellemzőinek 
bemutatása a Kádár-
rendszer idején. 

– A kultúrpolitika 
jellemzőinek 
értelmezése, 
módszereinek 
bemutatása. 

Gazdaság, 

társadalom, 

életmód 

− A tervgazdaság és a 
KGST. 

− A gazdasági reform és a 
második gazdaság. 

− A 
„gulyáskommunizmus”. 

− Népesedési folyamatok. 
− Kultúrpolitika, 

korlátozott 
nyilvánosság. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Információk gyűjtése a kultúrpolitika jellemzőiről, módszereiről. 

– Internetes gyűjtés a kádári időszak vicceiből. A mögöttük kirajzolódó korkép értékelése. 

– Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése, feldolgozása, bemutatása a kádári diktatúra 

időszakából. 

TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Nyugat a 20. század 

második felében 

− A Nyugat gazdasági 
eredményei és a 
jóléti állam. 

− Emancipáció, 
szekularizáció, 
individualizáció. 

− Az 1968-as 
mozgalmak és a 
popkultúra. 

Fogalmak: jóléti 

állam, prágai 

tavasz, Szolidaritás.  

 

Személyek: Nicolae 

Ceauşescu, Mihail 

Sz. Gorbacsov, Lech 

Wałȩsa, VI. Pál, II. 

János Pál, Ronald 

Reagan, Helmuth 

Kohl. 

 

Kronológia: 1975 a 

helsinki értekezlet, 

1989 a berlini fal 

lebontása, 

rendszerváltoztatás 

Közép-Európában, 

1991 a Szovjetunió 

felbomlása, 1991–

95 a délszláv 

háború. 

 

Topográfia: 

Szlovákia, Ukrajna. 

– A fogyasztói 
társadalom és a 
jóléti állam 
jellemzőinek és 
problémáinak 
felidézése. 

– A társadalom, a 
demográfia és az 
életmód 
jellegzetességeinek 
bemutatása a 
nyugati világban. 

– A tömegkultúra 
jelenségeinek 
bemutatása konkrét 
példák alapján. 

– A kétpólusú világ 
megszűnéséhez 
vezető okok 
felidézése. 

– A közép-európai 
ellenzéki mozgalmak 
jelentőségének 
bemutatása. 

– A délszláv háború 
okainak feltárása. 

– A közép-európai 
régió államai 
változásának 
nyomon követése 
térképen. 

A szocializmus válsága 

és megrendülése 

− Az olajválság és 
hatásai a tőkés, 
illetve szocialista 
országokra. 

− A kis hidegháború. 
− A katonai egyensúly 

felborulása: a 
Szovjetunió gazdasági 
kimerülése. 

− Az ellenzék 
megszerveződése a 
szocialista 
országokban. 

A kétpólusú világ 

megszűnése 

− Németország 
újraegyesítése – a 
magyar 
szerepvállalás. 

− A Szovjetunió 
felbomlása. 

− A kommunista 
diktatúrák bukása 
Közép-Európában. 

− Jugoszlávia 
felbomlása, a délszláv 
háború. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Esszé készítése Mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán címmel. 

– Tények és képek gyűjtése 1968 eseményeiből a nyugati és keleti tömbből. Párhuzamosságok 

keresése. 
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TÉMAKÖR: A rendszerváltoztatás folyamata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A Kádár-rendszer 

végnapjai 

− Az adósságválság 
kialakulása és 
következményei. 

− Az állampárt válsága: 
reformkommunisták 
és a 
keményvonalasok. 

− Az ellenzék 
megszerveződése 

− Az 1989-es év főbb 
politikai eseményei, a 
tárgyalásos 
forradalom; 
alkotmánymódosítás. 

− A harmadik Magyar 
Köztársaság 
kikiáltása. 

Fogalmak: 

adósságspirál, Magyar 

Demokrata Fórum 

(MDF), Szabad 

Demokraták 

Szövetsége (SZDSZ), 

Magyar Szocialista Párt 

(MSZP), Fiatal 

Demokraták 

Szövetsége (Fidesz), 

Kereszténydemokrata 

Néppárt (KDNP), 

Nemzeti Kerekasztal, 

rendszerváltoztatás, 

visegrádi 

együttműködés, 

privatizáció, kárpótlás, 

jogállam, 

Alkotmánybíróság, 

sarkalatos törvények, 

népszavazás. 

 

Személyek: Pozsgay 

Imre, Németh Miklós, 

Horn Gyula, Antall 

József, Göncz Árpád, 

Orbán Viktor. 

 

Kronológia: 1987 a 

lakiteleki találkozó, 

1989–1990 a 

rendszerváltoztatás, 

1990 az első szabad 

választások, 1991 a 

szovjet csapatok 

− A szocializmus 
válságának 
elemzése (külső és 
belső tényezők 
feltárása) 
Magyarországon. 

− A magyarországi 
rendszerváltoztatás 
főbb állomásainak 
felidézése. 

− A gazdasági 
rendszerváltoztatás 
legfontosabb 
kérdéseinek 
áttekintése és 
értékelése. 

− A gazdaság és a 
társadalom 
átalakulása főbb 
tendenciáinak 
megfigyelése 
grafikonok és 
adatsorok alapján. 

− A kádári diktatúra 
és az új 
demokratikus 
rendszer 
összehasonlítása. 
 

A 

rendszerváltoztatás 

−  Az új pártok – 
különböző ideológiák. 

− Az 1990. évi 
parlamenti és 
önkormányzati 
választás. 

− Az Antall-kormány 
megalakulása. 

− A rendszerváltoztatás 
ellentmondásai: alkuk 
és kompromisszumok 
(az elmaradt 
elszámoltatás). 

A piacgazdaság 

kiépülése 

− A privatizáció – 
vesztesek és 
nyertesek. 

− A piacgazdaság 
kiépítése – a külföldi 
tőke szerepe. 

− A külkereskedelem 
átalakulása. 

− Gazdasági 
szerkezetváltás. 
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kivonulása 

Magyarországról. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– A rendszerváltó pártok plakátjainak és jelszavainak elemzése. 

– Kronológia készítése a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseiről. 

– Magyarország államberendezkedésének nyomon kísérése a 20. század folyamán. 

– Interjú készítése egy családtaggal, ismerőssel a rendszerváltoztatás időszakáról. 

TÉMAKÖR: A világ a 21. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az átalakuló világ − A világgazdaság 
hagyományos 
centrumai: az 
Amerikai 
Egyesült 
Államok és 
szövetségesei. 

− A világpolitika 
és 
világgazdaság 
új súlypontjai: 
Oroszország, 
Kína. 

− Óriásvállalatok 
a globális 
térben. 

Fogalmak: modern 

kori migráció, 

multikulturalizmus, 

párhuzamos 

társadalom, 

népességrobbanás, 

iszlamizmus , 

terrorizmus, 

globalizáció.  

 

– A világgazdaság résztvevőinek 
elhelyezése a globális térben. 

– A transznacionális vállalatok 
működésének bemutatása 
konkrét példák alapján. 

– A globalizáció előnyeinek és 
hátrányainak, valamint 
kockázatainak összevetése. 

– A többpólusú világ főbb 
jellemzőinek felidézése. 

– A népességrobbanás és 
népességfogyás problémáinak 
áttekintése. 

– A migráció okainak feltárása 
(a gazdasági bevándorlás és a 
menekültkérdés esetében). 

– Válsággócok azonosítása 
térkép segítségével (pl. Közel-
Kelet, Ukrajna). 

A globális világ − Demográfiai 
változások, 
népmozgások. 

− Az iszlamizmus 
térhódítása. 

− A 
kereszténység 
helyzete a 
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globalizálódó 
világban. 

− Válsággócok, 
helyi 
konfliktusok és 
terrorizmus. 

− Globalizáció és 
kultúra. 

− A hagyományos 
és új 
identitások – 
értékek és 
értékválság. 

− Demokratikus 
közbeszéd és 
politikai 
korrektség. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól. 

– A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése. 

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A demokrácia 

működése 

Magyarországon 

− Az Alaptörvény. 
− A hatalmi ágak és 

intézményeik, 
önkormányzati 
rendszer. 

− A választási rendszer. 

Fogalmak: 

közvetett és 

közvetlen 

demokrácia, 

integráció, euró, 

Európai Unió, 

Európai Tanács, 

Európai Unió 

Tanácsa, Európai 

Parlament, Európai 

Bizottság, 

schengeni 

egyezmény. 

 

− Az Alaptörvény 
fontosabb pontjainak 
felidézése. 

− A rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak főbb 
eseményeinek 
azonosítása 
különböző források 
alapján. 

− A rendszerváltoztatás 
óta parlamentbe 
jutott fontosabb 
pártok politikai 
profiljának és 
céljainak áttekintése. 

− Magyarország nyugati 
integrációjának 

A magyar bel- és 

külpolitika főbb 

jellemzői 

− A rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak főbb 
fordulópontjai. 

− Magyarország a 
NATO-ban. 

− Közép-európai 
együttműködés: a 
visegrádi négyek. 

Magyarország és az 

Európai Unió 

− Az európai integráció 
főbb állomásai: 
mélyítés és bővítés. 
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− Az Európai Unió főbb 
szervei és működésük. 

− Magyarország 
csatlakozásának 
folyamata. 

− Az együttműködés 
eredményei és 
nehézségei. 

− Nemzetek Európája 
vagy föderatív 
Európa? 

Személyek: 

Magyarország 

miniszterelnökei a 

rendszerváltoztatás 

óta (a legalább 

négy évig 

hivatalban lévő 

kormányfők). 

 

Kronológia: 1957 a 

római szerződés, 

1992 a maastrichti 

szerződés, 1999 

Magyarország 

belép a NATO-ba, 

2004 Magyarország 

belép az Európai 

Unióba, 2012 az 

Alaptörvény 

bevezetése. 

Topográfia: 

Brüsszel. 

bemutatása a NATO 
és az Európai Unió 
működésének 
ismeretében. 

− Eltérő álláspontok 
bemutatása az 
Európai Unió 
működésének 
értékeléséről és 
jövőjéről. 

− Érvelés a közép-
európai 
együttműködés 
mellett. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– A magyar alkotmányozás, alkotmányjellegű törvények (pl. Aranybulla, Tripartitum / Corpus Juris 

Hungarici, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények) nyomon követése különböző nyomtatott és 

internetes források segítségével. 

– Vita az Európai Unió szerepéről életünkben. 

TÉMAKÖR: A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A határon túli 

magyarok 

− A politikai rendszerek 
változásai és hatásaik a 
magyar kisebbség 
helyzetére. 

Fogalmak: kitelepítés, 

Beneš-dekrétum, 

lakosságcsere, 

− A határon túli 
magyar nemzeti 
közösségek 
küzdelmeinek 
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− Demográfiai jellemzők és 
folyamatok. 

− Az asszimilációs politika 
megnyilvánulásai. 

− Autonómia és kisebbségi 
jogok kérdése. 

− Anyanyelvű oktatás és 
kultúra. 

− Magyarok a nagyvilágban – 
a szórványmagyarság. 

falurombolás, kettős 

állampolgárság, 

diszkrimináció,. 

 

Személyek: Esterházy 

János, Márton Áron, 

Tőkés László. 

 

Kronológia: 1944–

1945 magyarellenes 

atrocitások, 1990 

fekete március. 

 

Topográfia: Csúrog, 

Jarek, Duna-delta, 

Marosvásárhely, 

Székelyföld. 

áttekintése 
Trianontól 
napjainkig. 

− A kisebbségben 
élő magyarság 
egy kiemelkedő 
személyiségének 
bemutatása. 

− A magyarországi 
németek 
kitelepítésének 
felidézése 
források alapján. 

− A magyarországi 
romák 
helyzetének, 
problémáinak 
bemutatása 
napjainkban. 

A magyarországi 

nemzetiségek, a 

magyarországi 

cigányság 

− A politikai rendszerek 
változásai és hatásaik a 
nemzetiségek helyzetére. 

− A cigányok/romák 20–21. 
századi története. 

− Demográfiai jellemzők és 
folyamatok. 

− Kulturális autonómia és 
kisebbségi jogok a mai 
Magyarországon. 

− Anyanyelvű oktatás és 
kultúra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Népszámlálási adatok, statisztikai adatsorok segítségével a határon túli magyarság létszámadatainak 

a nyomon követése 1920-tól a közelmúltig, következtetések levonása az adatokból. 

– Információk gyűjtése a magyar kisebbségek önszerveződésének, érdekvédelmének intézményeiről a 

21. században. 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK 
TÖRTÉNELEM 

 
 

1. Az osztályozó vizsgák minden évfolyamon két részből 

állnak: írásbeli 60 perc, szóbeli 15 perc 

2. A végleges érdemjegybe az írásbeli vizsga eredményét 50 %-ban, a szóbeli vizsga 
eredményét 50 %-ban kell beszámítani. 

3. A vizsgán Középiskolai Történelem Atlasz használható 

4. Az osztályozó vizsgák anyaga: 
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Általános tantervű osztályok: 

 

 
a. 9. évfolyam: 

Az adott évfolyamon aktuálisan használt tankönyv alapján összeállított 

feladatlap: jelenleg Száray Miklós: Történelem I. A feladattípusok a forrásközpontú 

tankönyv feladatait követik: forráselemzés, fogalomkifejtés, topográfiai feladatok, 

rövid esszé írása, táblázatelemzés, összefüggések felismerése, történelmi 

személyiségek tevékenységének ismertetése. 

Szóbeli felkészülésre ajánlott témák: a tankönyv anyaga (Az ókori Egyiptom, 

Mezopotámia, vallások, az ókori Hellász, Nagy Sándor birodalma, az ókori római 

köztársaság, a hódítások, a császárság, a birodalom bukása, a feudalizmus 

kialakulása, a középkori egyház, a céhek és a városiasodás, az iszlám létrejötte, a 

magyarság őstörténete, a honfoglalás, az államalapítás az Árpád-kor nagyjai, a 

tatárjárás, az Anjou királyok kora, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, a reneszánsz 

Magyarországon) 

b. 10. évfolyam: 

Az adott évfolyamon aktuálisan használt tankönyv alapján összeállított 

feladatlap: jelenleg Száray Miklós: Történelem II. A feladattípusok a 

forrásközpontú tankönyv feladatait követik: forráselemzés, fogalomkifejtés, 

topográfiai feladatok, rövid esszé írása, táblázatelemzés, összefüggések 

felismerése, történelmi személyiségek tevékenységének ismertetése. 

Szóbeli felkészülésre ajánlott témák: a tankönyv anyaga (a céhek és a városiasodás, 

az államalapítás, az Árpád-kor nagyjai, a tatárjárás, az Anjou királyok kora, Hunyadi 

János, Hunyadi Mátyás, a reneszánsz Magyarországon, a keresztes hadjáratok, török 

terjeszkedés, a nagy földrajzi felfedezések és hatásai, az angol polgári forradalom, 

abszolutizmus Európában, reformáció és ellenreformáció, a független Magyarország 

bukása, a török kor Magyarországon, a török kiűzése, a Rákóczi szabadságharc, a 

felvilágosodás, a felvilágosult abszolutizmusok, Napóleon császársága, az ipari 

forradalom kora, az USA létrejötte és alkotmánya, Magyarország a 18. században, 

Mária Terézia és II. József uralkodása, a reformkor) 

 

 

c. 11. évfolyam: 
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Az adott évfolyamon aktuálisan használt tankönyv alapján összeállított 

feladatlap: jelenleg Száray Miklós: Történelem III. A feladattípusok a 

forrásközpontú tankönyv feladatait követik: forráselemzés, fogalom kifejtés, 

topográfiai feladatok, rövid esszé írása, táblázatelemzés, összefüggések 

felismerése, történelmi személyiségek tevékenységének ismertetése. 

Szóbeli felkészülésre ajánlott témák: a tankönyv anyaga (az 1848 márciusi 

forradalom és a szabadságharc, a kiegyezés és a dualizmus kora, a nemzetállamok 

létrejötte, a szövetségi rendszerek kialakulása, a 2. ipari forradalom, a 

gyarmatbirodalmak, a boldog békeidők, kultúra és életmód a 19. században, az 1. 

világháború jellemzői, a háborút lezáró békeszerződések, a nagy gazdasági 

világválság, a fasizmus ideológiája, a fasizmus győzelme Németországban, a 2. 

világháború jellegzetességei, a holokauszt, Magyarország az első világháborúban, a 

trianoni békeszerződés, a Horthy- korszak Magyarországon, a revíziós politika, 

Magyarország a 2. világháborúban) 

 

 
d. 12. évfolyam: 

Az adott évfolyamon aktuálisan használt tankönyv alapján összeállított 

feladatlap: jelenleg Száray Miklós: Történelem IV. A feladattípusok a 

forrásközpontú tankönyv feladatait követik: forráselemzés, fogalom kifejtés, 

topográfiai feladatok, rövid esszé írása, táblázatelemzés, összefüggések 

felismerése, történelmi személyiségek tevékenységének ismertetése. 

Szóbeli felkészülésre ajánlott témák: a tankönyv anyaga (a hidegháború kora, az 

átmenet évei Magyarországon, a szovjetizálás és a Rákosi- diktatúra, Magyarország 

az ’50-es években, az 1956-os forradalom és szabadságharc az Európai Unió 

létrejötte, bővülése, a Kádár-korszak Magyarországon, a rendszerváltás, a kétpólusú 

világ felbomlása, az új magyar alkotmány, a nemzetiségek Magyarországon és a 

határon túl élő magyarság, az átalakuló, globális világ, a demokrácia működése a 

21.századi Magyarországon, Magyarország az EU-ban,) 

 

 
5. Értékelés: 

 

Jeles (5) 85%-tól 

Jó (4) 70%-84% 



 

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum 

Szakmai Program 

 

175  

Közepes (3) 55%-69% 

Elégséges (2) 40%-54% 

Elégtelen (1) 0%-39% 
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Idegen nyelv  
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KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS (angol) 
 

Oktatási célok és feladatok 
 

A célnyelv oktatásának alapvető célja – a KER-rel összhangban – a tanulók célnyelvi kommunikatív 

kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan 

összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati 

készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek minden tevékenységhez, így a nyelvi 

kommunikációhoz is elengedhetetlenek.  

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért 

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek 

során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a 

cselekvő tanulók állnak, akik a célnyelv segíségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok 

megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. A tanulási 

folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, amelyek 

szintén erősíthetik a motivációt. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes 

alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás az idegen nyelvi képzés kiemelten kezelt, speciális területe, 

ahol a célnyelv tanulása és a célnyelven történő tanulás egyidejűleg történik. Ez a komplex képzési forma 

az átlagnál nagyobb terhet ró a tanulókra, ezért csak azoknak a tanulóknak javasolt, akik tudják vállalni 

az ezzel járó extra terhelést.  

Ennek a képzési formának a legfőbb célja az, hogy az általános iskolában a nyelvtanulással 

kapcsolatban kialakult pozitív attitűdöt megerősítse, biztosítsa a célnyelv minél magasabb szintű 

elsajátítását, és megalapozza a további nyelvek sikeres tanulását. Ehhez szükséges a folyamatos 

megerősítés, a pozitív tanári visszajelzés, amely fokozza a tanulók önbizalmát, így magabiztosabban 

vesznek részt a szóbeli és az írásbeli kommunikációban.  

A két tanítási nyelvű középiskolai oktatást is a valós kommunikációs helyzeteken alapuló nyelvtanulás 

jellemzi. A tanulók fejlettségi szintjüknek, életkori sajátosságaiknak megfelelő, ugyanakkor kihívást 

jelentő, érdekes tevékenységekben vesznek részt. A célnyelvvel minden esetben valamilyen 

kommunikációs szituációban, kontextusban találkoznak. A középiskolai nyelvoktatásban a tanár és a 

tanuló támaszkodhat az általános iskolában elsajátított nyelvtanulási készségekre és stratégiákra, 

amelyeket közösen fejlesztenek tovább. 

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és -alkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a nyelvtanuló észleli 

az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja mint nyelvi egységet és 

összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban megalkotja 

mondandóját. 
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A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk kell azokat a 

nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki. 

Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi 

egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, 

amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy 

minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok 

között különböző alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági formák, 

rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használata is. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés 

szempontjából hiteles legyen. A két tanítási nyelvű képzésben részt vevő tanulók több közismereti vagy 

szakmai tantárgyat célnyelven sajátítanak el, és az általános képzésben részesülő tanulóknál lényegesen 

több autentikus hangzó és írott szöveget dolgoznak fel. A tanulók az intenzíven fejlődő nyelvtudásuknak 

köszönhetően egyre összetettebb tartalmú és magasabb nyelvi szintű autentikus anyagokat ismernek 

meg, ami a célnyelv használatát élményszerűvé teszi. 

A két tanítási nyelvű oktatásban az anyanyelvi lektornak nagy szerepe van a mindennapi szóhasználat, 

a kommunikációs készség kialakításában, fejlesztésében. Munkája révén a tanulók nyelvhasználata 

természetessé válik, gyakorlatot szereznek az anyanyelvi beszélő megértésében és a kizárólag célnyelvi 

kommunikációban. Az anyanyelvi lektor másik feladata a kultúraközvetítés és az interkulturális 

kompetencia fejlesztése. Közreműködésével autentikus szituációk alakulnak ki az osztályteremben, a 

tanulók kommunikációja gördülékenyebbé válik, és folyamatosan érzékelik nyelvi fejlődésüket. 

A célnyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással, az idegen 

nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a 

kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, valamint a kultúrák közötti kommunikáció iránti 

nyitottságot.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció kiemelt 

szerepét. A két tanítási nyelvű oktatás esetében az integráció lehetőségét növeli, hogy a tanulók néhány 

közismereti vagy szakmai tantárgyat célnyelven dolgoznak fel. Ezáltal nyilvánvalóvá válik számukra a 

nyelvórán kívüli nyelvhasználat és nyelvtudás fontossága. Lényeges, hogy a tanulók a célnyelv elsajátítása 

során építsenek meglévő ismereteikre, személyes tapasztalataikra, és fedezzék fel, hogy a célnyelvi és a 

tantárgyi tudás szoros kölcsönhatásban van egymással, és számos területen alkalmazható.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási 

stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat önállóan 

ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A NAT és az Irányelvek általános nevelési és fejlesztési célkitűzése a középiskolai tanulmányok 

befejezésének idejére a KER szerinti C1 nyelvi szint, az egyes képzési szakaszokra minimumként 

meghatározott nyelvi szintek pedig a következők.1 

 

1  2. évf. 4. évf. 6. évf. 8. évf. 10. évf. 12. évf. 

                                                           
1 A nem két tanítási nyelvű képzés követelményszintjeit tájékoztatásul tartalmazza ez a kerettanterv. 
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2 
Két tanítási 

nyelvű 

képzés 

KER-szintben 

nem 

megadható 

A1 A2 B1 B2* B2** 

3 

Első idegen 

nyelv 

(általános 

képzés 

esetén) 

 

- 
KER-szintben 

nem 

megadható 

A1 A2 B1 mínusz  B1 

4 
Második 

idegen 

nyelv 

 

– 
– – – A1 A2 

  

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

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

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

tanulók legalább kilencven százaléka érje el a KER szerinti B2 szintet,– de a NAT 2020 és a helyi tantárgyi 

program általános nevelési-fejlesztési célja a középiskolai képzés végére a KER szerinti C1 szint. 

 

A négy évfolyamos képzést megelőzi egy előkészítő évfolyam, amennyiben a tanulók nem érik el a B1 

szintet, azaz nyelvtudásuk nem teszi lehetővé, hogy célnyelven tanulják az iskola helyi tantervében 

meghatározott közismereti vagy szakmai tantárgyakat. 

A NAT 2020 és a helyi tantárgyi program a két tanítási nyelvű középiskola fejlesztési céljainak és 

követelményeinek eléréshez a 9–10. évfolyamon heti 6, 11–12. évfolyamon heti 5 célnyelvi órát biztosít. 

Átmeneti, felmenő rendszerben 2020 szeptemberétől az alábbi óraszámok érvényesek. Az iskola a 

tanulók előképzettségétől, hozott nyelvismeretétől függően előkészítő évfolyamot szervezhet, amelyre 

évi 648 (heti 18) óra áll rendelkezésre.  

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

középiskolai oktatás esetén: 

 

1 
 Előkészítő 

évfolyam (9/Kny)  

9. évf. 

(5 óra) 

10. évf 

(4 óra). 

11. évf. 

(3 óra) 

12. évf. 

(3 óra) 

2 Célnyelv 648 180 144 108 93 

 

Éves óraszámok öt évfolyamos technikumi és az előkészítő évfolyamot tartalmazó öt+egy éves két 

tanítási nyelvű középiskolai oktatás esetén: 
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1 

 
Előkészítő 

évfolyam 

(9/Kny)  

9. évf. 

(5 óra) 

10. évf 

(4 óra). 

11. évf. 

(3 óra) 

12. évf. 

(3 óra) 

 

13. évf. 

(3 óra) 

2 Célnyelv 648 180 144 108 108 
 

93 

 

A két tanítási nyelvű középiskola fejlesztési céljait és követelményeit a 10. és a 12. évfolyam végére 

írja elő a NAT 2020 és a helyi tantárgyi program. A rugalmas felzárkóztatás érdekében, valamint amiatt, 

hogy az egyes nyelvek alapszintű elsajátítása nem egyforma tempóban történik, az esetleges előkészítő 

évfolyam kimeneti szintjét nem határozza meg a dokumentum, de a célnyelven tanult tantárgyak 

elsajátításához szükséges nyelvi szintet (B1) el kell érniük a tanulóknak. 

Az öt és öt + egy évfolyamos két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évének helyi tantervét úgy kell 

e NAT 2020 és a helyi tantárgyi program alapján elkészíteni, hogy az előkészítő évre megadott szintek 

közül a tanulók előképzettségének, nyelvi szintjének megfelelőről induljon az oktatás. 

A célnyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT 2020-ban 

megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton érintkezik az 

anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommunikáció számos 

készségeleme átvihető a célnyelv tanulásába és fordítva, a célnyelv tanulása során elsajátított 

kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, 

olyannyira, hogy megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és 

nyelvhasználó, akinek hiányosak az anyanyelvi ismeretei, és a célnyelv tanulása segíthet abban, hogy 

tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.  

Csakúgy, mint a többi tantárgy, a célnyelvek esetében is elmondható, hogy az önálló tanulás 

képességének kialakításában hasznos segítséget nyújtanak a digitalis eszközök, az interneten található 

autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott 

és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik 

a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, 

interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű 

nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének állandó fejlesztéséhez szükség van arra, hogy 

a tanulók beszélgethessenek a tanulásról magáról, segítséget kapjanak a tanulási stratégiák 

elsajátításában, és lehetőségük legyen gyakorolni mind az önértékelést, mind a társértékelést. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének, 

igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási folyamatba. A nyelvtanulás a témák 

sokféleségének köszönhetően, valamint azért, mert minden más tantárgynál több lehetőséget kínál a 

beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség fejlesztésre. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív 

megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése. 

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, összefüggő 

beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el egymástól, a 

hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, 
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ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a 

fejlesztési egységek mellett. 

A Fejlesztési célok rovat a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszára vonatkozó, az adott kompetenciával 

kapcsolatos fejlesztés céljait sorolja fel. A fejlesztés tartalma olyan tevékenységeket mutat be, amelyek 

segítségével az adott nyelvi fejlesztés megvalósítható, így ezek követelményként is felfoghatók. A 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépülnek a tartalomba. 

Külön táblázat ismerteti az ajánlott témaköröket, és a kapcsolódási pontokat a közismereti 

tantárgyakkal. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal való együttműködés elevenebbé, 

aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a témák, témakörök 

természetes, életszerű összekapcsolására. 

Két témalista készült, egy az előkészítő szakaszra, egy pedig a 9–12. évfolyamra. Az ajánlott témák 

feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét az adott intézmény helyi tanterve határozza 

meg. Ez a spirális felépítés alapozza meg, hogy a tanulók a B2 – C1 kimeneti szint elérésekor képesek 

legyenek bármelyik témáról a megfelelő részletességgel és színvonalon megnyilvánulni. 

A célnyelvek tanulásának fő célján, egy idegen nyelv magas szintű elsajátításán túl az is fontos feladat, 

hogy a tanulók a célnyelvi országok civilizációja mellett más kultúrákat is megismerjenek, elfogadjanak, 

és olyan kommunikációs helyzeteket is kipróbálhassanak, amelyekben a kommunikációs partnernek sem 

anyanyelve a célnyelv. 

A NAT 2020 és a helyi tantárgyi program az előkészítő évfolyamon, majd kétéves fejlesztési ciklusokra 

bontva a fejlesztési egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható 

eredményét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez.  

 

Előkészítő évfolyam 
 

Az előkészítő szakaszban nagyon intenzíven foglalkoznak a tanulók a célnyelvvel. Ez nyújt lehetőséget 

az célnyelvi, valamint az általános nyelvtanulási készségek és stratégiák gyors és hatékony 

továbbfejlesztésére.  

 A két tanítási nyelvű középiskolába különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók az előkészítő 

évfolyam végére ideális esetben eljutnak a B1 szintre, hogy ugyanolyan eredményesek lehessenek a 

célnyelven tanult tantárgyak elsajátításában, mintha anyanyelvükön tanulnák azokat. Az első, 

előképzettségtől független egységes kimeneti követelményszintet – akár szerveznek előkészítő 

évfolyamot, akár nem – a 9. évfolyam végére határozza meg a NAT 2020 és a helyi tantárgyi program.  

A célnyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a NAT 2020-

ban megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A különböző célok és tartalmak célnyelvi fejlesztésében 

segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési 

szakaszban a NAT 2020 fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez 

kapcsolódó témák feldolgozásán keresztül valósulnak meg.  

Az előkészítő szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok (az önkeresés, az önkritikusság, a 

kortárs csoport hatásai), amelyekre a tanárnak szintén építenie kell a nyelvi kreativitás, a 

problémamegoldó és a kritikai gondolkodás erősítése mellett. A nyelvoktatás sikerét meghatározzák a 
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motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek. A motiváció fenntartása ebben a szakaszban 

különösen fontos, hiszen a tanulók az átlagnál sokkal több célnyelvi órán vesznek részt, ezért különös 

jelentősége van a változatos interakciós formáknak, a személyre szabott differenciált fejlesztésnek, a 

nyelvi órák elfogadó légkörének, a pozitív visszajelzéseknek, a konstruktív támogatásnak, valamint a 

tanulók számára is átlátható értékelésnek. 

A NAT 2020 és a helyi tantárgyi program az előkészítő szakaszra A1, A2, B1 szinten adja meg a 

fejlesztési táblázatokat. A tanulók előzetes tudásának figyelembevételével ezek alapján kell meghatározni 

a kiinduló szintet, és az előkészítő évfolyam kimeneti szintjét: B1. 

A tanulók csoportba osztása előzetes felmérés alapján készül minden tanévben  a felvételi 

időszakot követően.  
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A1-es fejlesztési ciklus 

 

1 
Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek. A tanuló már 

megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes követni az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetést, megérti a rövid, egyszerű tanári utasításokat; 

megérti az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közléseket és kérdéseket; 

képes az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből az alapvető fordulatokat kiszűrni. 

A fejlesztés 

tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vonatkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét, mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése jól érthető beszédkörnyezetben, az ismert témakörökhöz 

kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult 

nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben az ismeretlen elemek jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a 

beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (pl. képek, képsorok, tárgyak, 

testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, 

kisfilmek, rajz- és animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek. 

 

  



 

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum 

Szakmai Program 

 

185  

 

1 
Fejlesztési 

egység 
Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva kifejezni beszédszándékát; 

személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel, és egyszerű nyelvi eszközökkel válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

képes nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel kommunikálni; 

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés 

tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A tanulóhoz intézett gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, kérdések és utasítások megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és 

követése. Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módosítással. Egyszerű, az osztálytermi 

rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (pl. bemutatkozás, bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető 

formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a 

családtagok foglalkozásáról. A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás. 
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Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének korlátozott mértékű alkalmazása, szavak, illetve szócsoportok 

összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. Egyszerű 

jelenetek közös előadása. Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, 

szerepjátékok, betanult jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

1 
Fejlesztési 

egység 
Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal röviden 

megnyilatkozni; 

munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel mutatja be;  

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót. 

1 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) szóbeli bemutatása. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 
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Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk 

és projektek csoportos bemutatása. 
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1 Fejlesztési 

egység 
Olvasott szöveg értése 

2 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

A tanuló jártas a különböző szövegfajták olvasásában anyanyelvén és az első idegen nyelven. 

 

 

3 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni az ismert neveket, szavakat és mondatokat egyszerű szövegekben; 

megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatait, az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

megérti a korosztályának megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lényegét, kiszűr a szövegből néhány alapvető információt. 

1 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (pl. feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak 

felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző 

részeinek újraolvasása, a szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szöveg megértéséhez. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, 

újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, 

képeslapok. 

 

 

 M N 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete.  

Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

3 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat írni; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszol;  

tud minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 

1 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (pl. hol lakik és mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (pl. számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése. 
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Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nemtetszést kifejező rövid üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (pl. címzés, a kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és 

elektronikus képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internetes profilok, üzenetek, internetes 

bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

1 

A fejlesztés várt 

eredményei az A1 

fejlesztési ciklus végén 

A1 szintű nyelvtudás. 

A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a 

közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket 

feltenni, és ezeket megválaszolni. 

Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt 

fordulatokkal, szerkezetekkel.  

Megérti az ismert neveket, szavakat és az egyszerű szövegek egyszerű mondatait. Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások 

gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.  
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Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 

 

 

 

A2-es fejlesztési ciklus 

 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen 

környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

3 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megérti az ismert szavakat, a leggyakoribb fordulatokat, ha közvetlen, személyes dolgokról van szó;  

megérti a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegét; 

egyre önállóbban néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát alkalmaz.  

 

 

 

A fejlesztés tartalma  

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (pl. alapvető személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 
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A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rövid hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető információk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés használata esetén. 

Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni stb.). 

A tényközlő televíziós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének megértése. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez 

igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult 

szavak felhasználása a hangzó szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés támogatására. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: üzenetek, útbaigazítás, közlemények, párbeszédek a médiából (pl. időjárás-jelentés, 

interjúk, riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek. 

 

 

1 
Fejlesztési 

egység 
Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál.  
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Személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel és válaszol meg. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban számára ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal kommunikál; 

rövid beszélgetésekben vesz részt; 

képes kérdéseket feltenni és megválaszolni kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 

tud gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról; 

képes tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, hogy megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

1 

A fejlesztés tartalma  

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (pl. utazás, útbaigazítás, szállás, étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (pl. barátok meghívása, programok szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése 

és továbbadása. 

Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés kifejezése, érdeklődés mások véleménye iránt, egyetértés és egyet nem értés kifejezése) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes 

használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok összekapcsolására. 
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A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiányában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, 

információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

1 
Fejlesztési 

egység 
Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás A1, azaz a tanuló leírja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal és mondatokkal. 

3 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal röviden, összefüggően beszél saját magáról és közvetlen környezetéről;  

képes megértetni magát a szintnek megfelelő témakörökben; 

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót. 

1 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert témákról, felkészülés után. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal történet elmesélése, élménybeszámoló. 

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások, napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 



 

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum 

Szakmai Program 

 

195  

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős helyzetekben egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, 

bejelentés, csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

2 Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatait. 

Alapvető információkat keres nagyon egyszerű szövegekben.  

Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

3 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megtalálni az adott helyzetben fontos információkat, egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

képes megérteni egyszerű instrukciókat, kiszűrni a fontos információkat egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 

leíró szövegekből. 

1 

A fejlesztés tartalma  

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, mindennapi szövegekben (pl. hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó 

újságcikkekben. 
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A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákról konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

Alapvető stratégiák használata a szövegértéshez, például a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, 

továbbá a logikai, illetve időrendi kapcsolatokra utaló szavak felismerése elbeszélésben. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 

étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok 

hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert 

témákról. 

3 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló tud összefüggő mondatokat írni a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról; 

az írást a kommunikáció eszközeként használja egyszerű interakciókban; 

képes ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban írásban kifejezni; 

tud minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 

1 A fejlesztés tartalma  
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Szavak és rövid, jól olvasható szövegek lemásolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, 

élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 

Formanyomtatvány kitöltése saját és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése állandósult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (pl. köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek 

követésével (pl. megszólítás, elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásában. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, 

történetek, elbeszélések, mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 
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1 

A fejlesztés várt 

eredményei az A2 

fejlesztési ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és néhány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi 

helyzetekben, képes gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő beszéd létrehozására egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult 

fordulatok, alapvető szókincs segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalál információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról minta alapján. 
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B1 fejlesztési ciklus 

 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes 

témákról van szó.  

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

3 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik;  

megérti egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveit több beszélő esetén is; 

megért fontos információkat azokban a rádió- és tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az 

érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.   

1 

A fejlesztés tartalma  

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témákról.  

A hallott szöveg gondolatmenetének követése nagy vonalakban, egyes tényszerű részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős 

kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgás követése szükség esetén visszakérdezések segítségével.Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése.   

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek többségének megértése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az események közvetítik.  
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A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a 

szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésének kikövetkeztetése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, 

beszédek, viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

 D E 

1 Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról.  

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

3 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is önállóan boldogulni; 

gondolatokat cserél, véleményt mond és érvel érdeklődési körébe tartozó és általános témákról is; 

ismeri és alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs forgatókönyveket; 

alkalmazkodik stílusában, regiszterhasználatában a kommunikációs helyzethez. 

 A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  
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Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, nézetek kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a hatóságokkal külföldi utazás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevonása, a beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák 

használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert, semleges stílusú nyelvi megfelelőikkel. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 
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Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: társalgások, megbeszélések, eszmecserék, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták, szerepek 

eljátszása. 

 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

3 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős témakörökben a folyamatos önkifejezésre; 

tud érthetően folyamatosan beszélni, megtervezi mondanivalójának szókincsét és tartalmát, és szükség esetén módosítsa azt 

tudatosan; 

tartalmilag pontosan kifejti egy gondolat vagy probléma főbb pontjait. 

 

1 

A fejlesztés tartalma  

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalmazása. 
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Álmok, remények és ambíciók elmondása, történetmesélés. Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 

Kompenzáció alkalmazása az összefüggő beszédben, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé begyakorolt helyzetekre. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel, magabiztosan. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében; 

megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

3 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket; 

megérti az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek gondolatmenetének lényegét;  

követi nagy vonalakban a véleményeket, érveléseket, és kiszűri a részinformációkat. 

1 A fejlesztés tartalma  
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A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos 

dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése a sikeres írásbeli kommunikációhoz szükséges mértékben. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az ügyintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok 

hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 
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2 Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak; 

ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban írásban kifejezi; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír az őt érdeklő, ismert témákról. 

3 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról; 

írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és véleményéről, alátámasztja véleményét; 

legyen hatékony írásbeli interakciót folytatni; 

jegyzetet készít olvasott vagy hallott, érdeklődési köréhez tartozó szövegről, illetve saját ötleteiről; 

több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket hoz létre a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával.  

1 

A fejlesztés tartalma  

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témáról, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. Életrajz, lényegre törő leírás, elbeszélés készítése. Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. Az 

alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben megszólítás, záróformula; a formális és informális regiszterhez 

köthető néhány szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 
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Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásban. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Az írásbeli feladat tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internetes 

profilok; tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes 

bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/email-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); 

egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

Ajánlott témakörök az előkészítő szakaszra 

 

1 Témakörök Kapcsolódási pontok 

2 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

Etika: önismeret, ember az időben: gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, 

családi élet. 
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Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

3 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal 

élők. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés; fogyatékkal 

élők, szegények és gazdagok. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz. 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás. 

Földrajz: biotermékek. 

4 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 

és a lakókörnyezetben, víz- és energia- takarékosság, újrahasznosítás. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretetek: lakóhely és környék 

hagyományai, az én falum, az én városom. 
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A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan: Mit tehetünk 

környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, védett természeti érték, változatos 

élővilág, a Föld mozgása, az időjárás tényezői, a Föld szépsége, egyedisége. 

Földrajz: településtípusok; globális problémák, életminőségek különbségei, pl. 

az éhezés és a szegénység okai. 

5 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más 

országokban. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a tudás fogalmának 

átalakulása, a tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári információs rendszerek. 

6 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 
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7 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás 

szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, balesetek megelőzése, 

egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód, a betegségek ismérvei, 

fogyatékkal élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés hatása a szervezetre, relaxáció. 

8 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, drámai művek olvasása, a reklám 

és a popzene új szóbeli költészete. 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a sport és olimpia története, 

példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene. 
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Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre késztetés, befogadás, 

értelmezés, különböző kultúrák mítoszai, mondái. 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezése. 

9 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros 

közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek és vallások, egyes 

meghatározó jellegű országok turisztikai jellemzői. 

 

10 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet a személyes és szakmai életben. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika: tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezések, találmányok. 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

az informatikai eszközöket alkalmazó média megismerése, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyeinek és kockázatainak megismerése, a 

netikett alapjainak megismerése, élőszóval kísért bemutatók és felhasználható 

eszközeik. 

11 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi 

ismeretek. 

Matematika: alapműveletek, grafikonok értelmezése. 
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Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

 

Történelem, társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek: a jövedelem 

szerepe a családban, kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz. 
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A továbbhaladás feltételei (osztályozó vizsga tartalma): 
 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köznyelvi beszédet, ha az számára ismerős 

témákról (lsd fent: Témakörök) folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan 

helyzetében is.  

Stílusában és regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.   

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős 

témakörökben.  

Beszéde folyamatos, érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő.  

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven 

írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, hétköznapi 

és elvontabb témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

 

Az előkészítő évfolyam végén B1 szintű, a munkaközösség által összeállított felmérő teszt 

megírása szükséges.  

A mért készségek:  

 Olvasott szövegértés,  

 Nyelvhelyesség,  

 Íráskészség 

 Hallott szövegértés. 
  

Értékelés 5 f okozatú skálán: 

 

A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. 

A tanuló teljesítménye 

 hibátlan, ill. minimális hibával (jeles) 100- 90% 

 kevés, nem értelemzavaró hibával (jó) 89-80% 

 esetenként félreérthető, gyakoribb hibákkal (közepes) 79-70% 

 többször félreérthető, hiányos, gyakoribb hibákkal (elégséges) 69-60% 

 teljesen hibás, értelmetlen, hiányos (elégtelen) 59-0% 

 

 

Az elért eredmény az előkészítő évfolyam végi érdemjegybe súlyozottan kerül 

beszámításra, ennek mértékéről az aktuális év elején kapnak az érintett diákok 

tájékoztatást. 
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Két tanítási nyelvű képzés - 9–10. évfolyam 
 

A két tanítási nyelvű oktatásban a 9. évfolyamot olyan diákok kezdhetik el, akik általános iskolában 

vagy a középiskola előkészítő szakaszában minimum B1 szintre jutottak. Ez szükséges ahhoz, hogy a 

célnyelven tudjanak tanulni bizonyos közismereti tantárgyakat (történelem, informatika, célnyelvi 

civilizáció stb.)  

A két tanítási nyelvű oktatásban a célnyelvből a középiskola 10. évfolyamának végére a tanulóknak el 

kell jutniuk a KER hatfokú skálájának negyedik, B2-es szintjére. Ez biztosítja, hogy olyan fejlődés valósuljon 

meg az általános iskolai vagy a nyelvi előkészítő év tanulmányai után eltelt két évben, amely lehetőséget 

ad a szaktárgyak növekvő nyelvi és tartalmi követelményeinek teljesítésére. Megfelelő alapul szolgál 

emellett ahhoz, hogy a további két évben minden tanuló eljusson a két tanítási nyelvű középiskolai 

tanulmányok végére várható C1 szintre. 

A tanulókat komplex motiváló tényezők segítik az előrehaladásban; a nyelvórákon is foglalkoznak a 

szaktárgyak terminológiájával, míg a kommunikációs és információs technológiák ésszerű és kritikus 

alkalmazása a differenciált, személyre szabott tanulás lehetőségét biztosítja. 

A célnyelv tanulásának ebben a szakaszában is fontosak a korosztályi sajátosságok (önkeresés, 

önkritikusság, a kortárs csoport hatásai), amelyekre a tanárnak szintén építenie kell a nyelvi kreativitás, a 

problémamegoldó és a kritikai gondolkodás erősítése mellett. A nyelvoktatás sikerét meghatározzák a 

motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák 

elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható 

értékelés. 
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1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a 

szabadidő; 

ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési körének 

megfelelő témáról szólnak. 

3 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédeket, ha normális beszédtempóban erős akcentus 

nélkül beszélnek;  

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a mindennapi élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak; 

követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma viszonylag ismerős, és a beszéd menete jól követhető; 

viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi beszélők közötti társalgást.  

1 

A fejlesztés tartalma  

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének megértése.  

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése.   

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, beszélgető műsorok megértése.  

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén.  

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 
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A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), 

televíziós és rádiós hírek, beszélgető műsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs 

szolgálatok), telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti 

társalgás. 

 

1 Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföldi utazás során adódik; 

előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott 

társalgásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális események).  

3 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes általános és tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében folyékonyan, helyesen és hatékonyan használni a nyelvet; 

pontosan fejezi ki gondolatait, véleményét és érveit, valamint az érzelmek különböző fokozatait; 

hatékonyan részt vesz a mindennapi és a tanulás során előforduló vitahelyzetekben; 

stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 
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1 

A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó 

témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások 

nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös 

megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák 

használata. 
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A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a 

szót, amíg megfogalmazza mondanivalóját. Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális 

párbeszéd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal élményeit, álmait, reményeit, céljait; 

röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét; 

el tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud nyilvánítani ezekről. 

3 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett leírást és bemutatást adni, előadást tartani érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz 

kapcsolódó témák széles skálájában; 

kiemeli megfelelően a fontos gondolatokat, és példákkal, érvekkel támasztja alá mondanivalóját; 

megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, valamint figyelembe veszi a hallgatóságra tett hatását; 
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legyen természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

1 

A fejlesztés tartalma  

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása példákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és kijavítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep 

eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

2 Előzetes tudás 
B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére; 

magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírását. 

3 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési  

céljai 

A tanuló képes az érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegeket elolvasni és megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, megtalálja a lényeges részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét változtatja a különböző szövegeknek és céloknak megfelelően; 

bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megéreti az író álláspontját, nézőpontját. 

1 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a lényeg megértése.  

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával.  

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegeknek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata.  

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget 

alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben és beszámolókban. 
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Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. 

hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal 

kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 
B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról; 

be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

3 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni érdeklődési körével és tanulmányaival kapcsolatos számos témakörben és műfajban; 

érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont témákról is; 

képes feljegyezni tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzeneteket; 

követi az adott műfaj hagyományait. 

1 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó 

embereknek. Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 
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Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó információk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, 

kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus stíluselemeinek alkalmazása.  

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes 
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információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező 

üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., megállapodások, szerződések, közlemények szövegének 

egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, 

leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 
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A továbbhaladás feltételei (osztályozó vizsga tartalma): 
 

B1+ (9. évfolyam) B2 (10. évfolyam) szintű nyelvtudás 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, köznapi vagy tanulmányaihoz 

kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

A tanuló képes aktívan részt venni az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg tudja 

indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót tud 

folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

A tanuló képes világos, részletes leírást adni az érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. Ki 

tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mondani a különböző alternatívák 

előnyeit és hátrányait. 

A tanuló képes elolvasni a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek 

szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

A tanuló több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző témák széles körében, és 

ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző 

lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

 

Osztályozó vizsgákon mért készségek:  

 Olvasott szövegértés,  

 Nyelvhelyesség,  

 Íráskészség 

 Hallott szövegértés. 
  

Értékelés 5 f okozatú skálán: 

 

Az eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. A tanuló teljesítménye: 

 

 hibátlan, ill. minimális hibával (jeles) 100- 90% 

 kevés, nem értelemzavaró hibával (jó) 89-80% 

 esetenként félreérthető, gyakoribb hibákkal (közepes) 79-70% 

 többször félreérthető, hiányos, gyakoribb hibákkal (elégséges) 69-60% 

 teljesen hibás, értelmetlen, hiányos (elégtelen) 59-0% 

 

 

Az elégséges eredményhez szükség esetén az osztályozó vizsgán minimálisan 60% elérése 

szükséges. 
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Két tanítási nyelvű képzés - 11–12. évfolyam 
 

A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. 

évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk 

önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész életükön át. 

A két tanítási nyelvű oktatásban célnyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el 

kell jutniuk a KER ötödik szintjére, azaz a C1 szintre. Bár ez a kimeneti szint egy teljes szinttel az emelt 

szintű érettségi B2 szintje és két szinttel a középszintű érettségi B1-es szintje felett van, a sikeres vizsga 

érdekében lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, 

követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék a feladattípusokat és az 

érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során. 

A tanulók motivációját növeli, hogy a két tanítási nyelvű osztályokban a nyelvórai munka segíti a 

szaktárgyi tartalmak elsajátítását. Továbbra is fontos motiváló tényező a kommunikációs és információs 

technológiák használata, amely tovább segíti az egyéni érdeklődés kielégítését.  

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés előtti utolsó 

tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a szükséges készségek 

fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a 

feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró 

feladatokkal. 
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1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló már megérti a hosszabb beszédeket, vagy előadásokat, az ezekbe foglalt érvelést, amennyiben ismert témáról 

szólnak; 

Megérti a legtöbb televíziós hírműsort és az aktuális eseményekről szóló adásokat, valamint a legtöbb standard nyelven beszélő 

filmet. 

3 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen képes összetett gondolatmenetű és rejtett jelentéstartalommal is rendelkező hosszú szöveget is megérteni; 

megbeszélés és vita során kövesse könnyedén a mások között folyó összetett interakciót, és érzékelje a sugallt attitűdöket és a 

beszélők közötti kapcsolatot; 

szűrje ki a beszéd apróbb részleteit, értsen meg összetett műszaki információkat; 

értse meg az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek általános vagy részinformációit. 

1 

A fejlesztés tartalma  

Az előadások, viták, hosszú és összetett szövegek megértése köznapi és elvont, összetett témák esetében is.  

Felvett és közvetített hanganyagok széles körének megértése. 

A hallott szöveg gondolatmenetének követése, apró részletek, tényleges információk megértése, még elvont, összetett, ismeretlen témákban is. 

Csoportos megbeszélés és vita során a mások között folyó összetett interakció könnyed követése. 

Közérdekű bejelentésekben elhangzó összetett műszaki információk, ismerős termékekről és szolgáltatásokról szóló bemutatók megértése. 

Olyan filmek megértése, amelyek jelentős mértékben tartalmaznak szleng és idiomatikus kifejezéseket.  

A nem világosan szerkesztett beszéd megértése, még akkor is, ha az összefüggésekre csak utalnak. 

A szövegekben a sugallt attitűdök és a beszélők közötti kapcsolat megértése. 
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Az idiómák és köznyelvi fordulatok széles körének, valamint stílusrétegbeli váltásoknak megértése és használata. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), 

televíziós és rádiós hírek, beszélgető műsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs 

szolgálatok), telefonbeszélgetések, színdarabok, tanulmányaival kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, 

anyanyelvűek közti társalgás, médiaközlemények (pl. időjárás-jelentés, reklám, programismertetés, rövid hír). 

 

 

1 Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló anyanyelvű beszélővel is természetes, könnyed és spontán kapcsolatteremtésre képes; 

aktívan részt tud venni az ismert témájú társalgásban;  

véleményét ki tudja fejteni, és álláspontját meg tudja védeni. 

3 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen képes csoportos eszmecsere esetén követni a mások között zajló összetett interakciót, és hozzászólni még elvont, 

összetett és ismeretlen témákhoz is;  

fejezze ki magát folyékonyan, természetes módon, majdnem erőfeszítés nélkül; 

adja elő álláspontját, válaszoljon meg kérdéseket és reagáljon ellenérvelésekre; 

alkalmazza a szövegszervező nyelvi eszközök széles körét; 

használja a kontextuális, grammatikai és lexikai jeleket; 
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az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és kommunikációs helyzetekben legyen képes zökkenőmentes 

kommunikáció kezdeményezésére, fenntartására és lezárására vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

1 

A fejlesztés tartalma 

Könnyed részvétel csoportos megbeszélésben és vitában, még elvont, összetett, ismeretlen témákban is. 

Információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Ügyek, problémák világos felvázolása, okok és következmények megfontolása, és a különböző megközelítések előnyeinek és hátrányainak mérlegelése. 

Saját álláspont meggyőző kifejtése, kérdések megválaszolása és reagálás az ellenérvekre. 

Összetett információ és tanács megértése, részletes információ átadása és cseréje mindenféle ügyben. 

A részletes instrukciók megbízható megértése, a partnerek bevonása a munkába, véleményük kikérése, hatékony együttműködés. 

Érvelés meggyőző nyelvhasználattal nézeteltérés, kártérítési ügy vagy egyéb probléma megoldásának során. 

Hatékony részvétel interjúban akár interjúkészítőként, akár interjúalanyként, a megvitatott téma segítség nélküli folyékony és jól felépített kifejtése, 

valamint a közbeszólások megfelelő kezelése. 

Beszélgetésben elhangzottak összegezése több forrásból származó információ esetén.  

Rákérdezés az elhangzottakra, a megértés ellenőrzése és a homályos pontok tisztázása céljából. 

Kontextuális, grammatikai és lexikai jelek használata az attitűdök, hangulatok és szándékok kikövetkeztetéséhez és a folytatás előrevetítéséhez.  

Megfelelő kommunikációs eszközök kiválasztása megjegyzései megfelelő bevezetéséhez, annak érdekében, hogy átvegye a szót, vagy időt nyerjen, és 

magánál tartsa a szó jogát, amíg gondolkodik. 

Saját gondolatok hatékony kapcsolása a többi beszélőéhez. 

Széles körű szókincs birtoklása és a hiányok körülírással és elkerülő stratégiák használatával való pótlása. 

Rugalmas és hatékony nyelvhasználat társasági célokra, beleértve az érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot is. 
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A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák ismerete és alkalmazása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális 

párbeszéd, utasítás, interjú, vita. 

 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos témában; 

ki tudja fejteni véleményét valamilyen aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és 

hátrányokat; 

mondanivalója létrehozásakor megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon; 

összefüggő beszéd megvalósításakor képes eltérni az előre elkészített szövegektől. 

3 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen képes folyékonyan, természetes módon, majdnem erőfeszítés nélkül kifejezni magát; 

adjon részletes leírást és bemutatást összetett témákról, fejtse ki az egyes alpontokat és zárja le megfelelően a beszédét; 

a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül kerülje ki a felmerülő problémát, és fogalmazza át mondanivalóját; 

az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és kommunikációs helyzetekben legyen képes önálló beszéd 

létrehozására, önálló témakifejtésre. 

1 

A fejlesztés tartalma  

Részletes leírás és bemutatás összetett témákkal kapcsolatban. Altémák kifejtése és összekapcsolása, a beszéd megfelelő befejezése. 

Részletes információk pontos átadása, eljárások lebonyolításának részletes leírása. Több forrásból származó információ és érvek összefoglalása. 

Világos, jól szerkesztett előadás tartása összetett témában. A gondolatok alátámasztása adatokkal, érvekkel és példákkal. 
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Bejelentések megfogalmazása folyékonyan, szinte erőfeszítés nélkül. A jelentés finomabb árnyalatainak kifejezése hangsúllyal és hanglejtéssel. 

Előadás közben a közbeszólások kezelése, kérdések megválaszolása természetes módon. Mondandó megtervezése, eszközök kiválasztása. 

A hallgatóságra tett hatás figyelembevétele.  A felmerülő probléma kikerülése a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül, és a mondanivaló átfogalmazása. 

A nyelv természetes, rugalmas, gördülékeny, érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat tartalmazó használata. 

Széles körű szókincs kialakítása, a hiányok kompenzálása átfogalmazással, vagy elkerülő stratégiák alkalmazásával. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, hallgatóság előtti megnyilvánulás (előadás iskolában, szórakoztatás, bemutató 

stb.), párbeszéd és társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, informális tolmácsolás ismerősöknek, elpróbált szerep eljátszása, versek, 

rapszövegek. 

 

 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló már képes elolvasni azokat a cikkeket és jelentéseket, amelyek aktuális, jelenkori problémákkal foglalkoznak, és 

szerzőjük álláspontját vagy véleményét fejtik ki; 

megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

3 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen képes minden részletükben megérteni hosszú és összetett szövegek széles körét; 

határozza meg gyorsan bármilyen szöveg tartalmát és fontosságát, találja meg a lényeges részleteket; 

értse meg a szöveg részleteit, ismerje fel az attitűdöket és érzéseket; 
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legyen képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek általános vagy részinformációinak megértésére. 

1 

A fejlesztés tartalma  

Hosszú és összetett szöveg részleteinek megértése. 

Magánjellegű vagy tanulmányokhoz kapcsolódó szövegek megértése. 

Társadalmi, tanulmányi és magánéletben előforduló autentikus szövegek megértése. 

Időnkénti szótárhasználattal bármilyen levelezés, gépekkel/eljárásokkal kapcsolatos összetett útmutatás megértése.  

Hírek, cikkek és beszámolók gyors átolvasása bármilyen témakörben annak eldöntésére, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni.  

Hosszú és összetett szövegekben a lényeges részletek megtalálása. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kikeresése a szövegből. 

Az apró részletek, érzések, attitűdök, valamint a burkolt és kifejtett vélemények felismerése. 

Számos szövegfajta felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók, összetett használati útmutatók, tájékoztató szövegek (pl. 

hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, internetes 

fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos tudományos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, elbeszélő 

szövegek, modern szépirodalmi szövegek, forrásirodalom.  
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1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló tud világos és részletes szövegeket írni az érdeklődési körének megfelelő számos témáról; 

tud tájékoztató és érvelő szöveget írni; 

rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tanúsít az eseményeknek vagy élményeknek. 

3 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen képes világos, részletes, jól szerkesztett szövegeket írni összetett témákról a lényeges kérdéseket hangsúlyozva; 

hozzon példákat, érveket gondolatai alátámasztására, és fejezze be a szöveget a megfelelő módon; 

kövesse a műfajnak megfelelő személyes vagy hivatalos stílus jegyeit, írjon természetesen, a műfajnak és az olvasónak megfelelő 

stílusban; 

fejezze ki magát világosan és pontosan, kommunikáljon a címzettel rugalmasan és hatékonyan; 

legyen képes az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására és az értékelési kritériumok alkalmazására. 

1 

A fejlesztés tartalma 

Világos, jól szerkesztett szövegek írása összetett témákról. 

Gondolatok világos és pontos kifejezése magánlevelezésben. 

Gondolatok, problémák, felvetések, vélemények pontos és meggyőző kifejtése hivatalos levélben. 

A nyelv rugalmas és hatékony használata, beleértve az érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot. 

A lényeges, fontos kérdések hangsúlyozása. 

Kiegészítő gondolatok, érvek, példák felhozása és a szövegek megfelelő befejezése. 

Alapos részletességű, összetett, világos leírás készítése. 

Hagyományos vagy online újságcikk, blogbejegyzés írása. 
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Hivatalos hangvételű beszámoló írása. 

Önéletrajz, motivációs levél írása. 

Elbeszélés létrehozása, részletgazdag szövegek írása. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, feljegyzések készítése bármilyen szituációban. 

Elvont és gyakorlati témákról szóló, számos összefüggést megvilágító előadásról, írott szövegről jegyzetek készítése, információk pontos rögzítése. 

Hosszú, komplex szövegek összefoglalása. 

Az olvasónak és a szövegfajtának megfelelő stílus alkalmazása.  

Az adott stílushoz illő magas szintű szókincs és nyelvhasználat magabiztos alkalmazása. 

Saját írásmű szerkesztése: hibák tudatos keresése és javítása, a szükséges változtatások elvégzése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, képaláírások, emlékeztetők, jegyzetek, diktált üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó 

levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, 

megállapodások, szerződések, közlemények, cikkek magazinok, újságok és hírlevelek számára, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések 

közösségi oldalakon stb., cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése, beszédek, előadások, hivatalos beszámolók, tudományos, ismeretterjesztő cikkek, 

kifejtő, érvelő, magyarázó esszé, folyamat, eseményleírás, önéletrajz, motivációs levél. 

 

1 
A fejlesztés 

várt 

eredményei 

C1 nyelvi szint 
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a ciklus 

végén 

A tanuló megért igényesebb és hosszabb beszédeket a különböző típusú szövegek széles körében akkor is, ha nem világosan tagoltak, és az 

összefüggésekre csak utalnak, de azokat nem fejtik ki.  

A rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. 

A tanuló folyékonyan és természetes módon fejezi ki magát, anélkül hogy feltűnően gyakran keresgélné a szavakat. Társasági és szakmai 

célokra rugalmasan és hatékonyan használja a nyelvet. Pontosan megfogalmazza gondolatait és véleményét, és azokat más beszélők 

gondolataihoz kapcsolja. 

Összetett témákat világosan és részletesen mutat be úgy, hogy az egyes alpontokat összekapcsolja, a szempontokat kifejti, és a végén 

mondandóját megfelelő befejezéssel lekerekíti. 

A tanuló megért hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket, és észleli a stílusbeli különbségeket. Megérti a szakcikkeket és a 

hosszabb műszaki leírásokat akkor is, ha nem kapcsolódnak az érdeklődési köréhez. 

A tanuló több műfajban világos, jól szerkesztett, részletes szöveget alkot, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési 

mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket. Összetett témákról levelet, esszét vagy beszámolót ír, és a fontos szempontokat 

kiemeli. Megválasztja az olvasónak megfelelő stílust. 

A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és követelményeinek. 

 

Ajánlott témakörök a 9–12. évfolyamra (két tanítási nyelvű képzés) 

 

 A B 

1 Témakörök Kapcsolódási pontok 

2 
Személyes vonatkozások, család  

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai). 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás; generációk kapcsolata. 
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Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

A család szerepe az egyén és a társadalom életében.  

Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése.  

Etika: ember az időben: gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor, öregkor. 

3 

Ember és társadalom  

A másik ember külső és belső jellemzése. 

A tizenévesek világa: baráti kör, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése. 

Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság). 

Női és férfi szerepek. 

Rászorulók segítése/Felelősségvállalás másokért. 

Ünnepek, családi ünnepek, az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében 

Öltözködés, divat, az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi viselkedésformák, társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos 

vásárlás. 

Etika: előítélet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; szegények és gazdagok. 

Történelem, társadalmi, állampolgári és 

gazdasági ismeretek: a jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, bevétel, megtakarítás, 

hitel, rezsi, zsebpénz; fogyasztói társadalom, 

bűn és büntetés. 

Földrajz: biotermékek. 
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A fogyasztói társadalom, reklámok. 

Törvény és rend. 

4 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

A lakóhely és környéke fejlődésének problémái. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

A természet és az ember harmóniája. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért, vagy a természet megóvásáért, 

fenntarthatóságáért? 

A környezetvédelem lehetőségei és problémái. 

Időjárás, éghajlat. 

Globális kihívások. 

Technika, életvitel és gyakorlat: víz- és 

energiatakarékosság, újrahasznosítás. 

Ember és természet: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, változatos élővilág, 

a Föld mozgása, az időjárás tényezői, a Föld 

szépsége, egyedisége. 

Földrajz: településtípusok; globális 

problémák. 

5 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). 

Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban.  

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

Történelem, társadalmi, gazdasági és 

állampolgári ismeretek: a tudás fogalmának 

átalakulása, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 
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A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

6 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás, munkanélküliség. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák. 

Matematika: gazdasági és pénzügyi nevelés. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

7 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, 

testápolás). 

Az étkezési szokások, ételspecialitások hazánkban és más országokban.  

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

A kulturált étkezés feltételei, fontossága. 

Ételek, kedvenc ételek. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak). 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka, balesetek 

megelőzése, egészséges életmód. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 
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A gyógyítás egyéb módjai. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek, szenvedélybetegségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

8 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

A szabadidő jelentősége az ember életében.  

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

A művészet szerepe a mindennapokban: színház, mozi, koncert, kiállítás stb.. 

Tömegkommunikációs eszközök és hagyományos művelődési formák. 

Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok: sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban; a könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Földrajz: saját népe és kultúrája értékeihez 

való kötődés, más népek kultúrájának 

ismeretén keresztül. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a reklám és a 

popzene új szóbeli költészete, 

médiatudatosságra nevelés. 

Informatika: e-könyvek. 

9 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Fizika, kémia: fenntarthatóság, 

környezettudatosság a közlekedésben. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság. 
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Az idegenforgalom jelentősége. 

Célnyelvi kultúrák. 

10 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre. 

A világháló a tanulásban, szakmában, szabadidőben 

Rádiótelefon és elektronikus levelezés, a média hatása a tömegekre, médiaetika. 

Az orvostudomány fejlődése (klónozás, géntechnika stb.). 

Fizika; kémia, biológia-egészségtan: 

tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, 

találmányok. 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média 

megismerése, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése, a netikett 

alapjainak megismerése, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható eszközeik. 

11 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Az Európai Unió tagországai és az unió szervezete, Magyarország és az EU. 

Magyarország pénzügyi és gazdasági helyzete. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás; tudatos vásárlás; pénzügyi 

ismeretek. 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági 

ismeretek: banki ügyletek, tőzsde, gazdasági 

problémák, a jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, bevétel, megtakarítás, 

hitel rezsi, zsebpénz. 
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A továbbhaladás feltételei (osztályozó vizsga tartalma): 
 

B2+ (11.évfolyam)  

A tanuló megért igényesebb és hosszabb beszédeket a különböző típusú szövegek széles körében akkor 

is, ha nem világosan tagoltak, és az összefüggésekre csak utalnak, de azokat nem fejtik ki.  

A rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. 

A tanuló folyékonyan és természetes módon fejezi ki magát, anélkül hogy feltűnően gyakran keresgélné 

a szavakat. Társasági és szakmai célokra rugalmasan és hatékonyan használja a nyelvet. Pontosan 

megfogalmazza gondolatait és véleményét, és azokat más beszélők gondolataihoz kapcsolja. 

Összetett témákat világosan és részletesen mutat be úgy, hogy az egyes alpontokat összekapcsolja, a 

szempontokat kifejti, és a végén mondandóját megfelelő befejezéssel lekerekíti. 

A tanuló megért hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket, és észleli a stílusbeli 

különbségeket. Megérti a szakcikkeket és a hosszabb műszaki leírásokat akkor is, ha nem kapcsolódnak 

az érdeklődési köréhez. 

A tanuló több műfajban világos, jól szerkesztett, részletes szöveget alkot, és eközben megbízhatóan 

alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket. Összetett 

témákról levelet, esszét vagy beszámolót ír, és a fontos szempontokat kiemeli. Megválasztja az 

olvasónak megfelelő stílust. 

A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és követelményeinek. 

 

Osztályozó vizsgán (11. évfolyam) mért készségek:  

 Olvasott szövegértés,  

 Nyelvhelyesség,  

 Hallott szövegértés. 

 Íráskészség 

 Beszédkészség –(javasolt témakörök előbb részletezve) 
  

Értékelés 5 f okozatú skálán: 

Az eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. A tanuló teljesítménye: 

 

 hibátlan, ill. minimális hibával (jeles) 100- 90% 

 kevés, nem értelemzavaró hibával (jó) 89-80% 

 esetenként félreérthető, gyakoribb hibákkal (közepes) 79-70% 

 többször félreérthető, hiányos, gyakoribb hibákkal (elégséges) 69-60% 

 teljesen hibás, értelmetlen, hiányos (elégtelen) 59-0% 

 

 

Az elégséges eredményhez az osztályozó vizsgán minimálisan 60% elérése szükséges. 
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Előrehozott érettségi vizsga esetén, osztályozó vizsgán (12. évfolyam) mért készségek:  

 Olvasott szövegértés,  

 Nyelvhelyesség,  

 Hallott szövegértés. 

 Íráskészség 

 Beszédkészség -(javasolt témakörök előbb részletezve) 
  

 
Értékelés 5 f okozatú skálán: 

Az eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. A tanuló teljesítménye: 

 hibátlan, ill. minimális hibával (jeles) 100- 85% 

 kevés, nem értelemzavaró hibával (jó) 84-70% 

 esetenként félreérthető, gyakoribb hibákkal (közepes) 69-55% 

 többször félreérthető, hiányos, gyakoribb hibákkal (elégséges) 54-40% 

 teljesen hibás, értelmetlen, hiányos (elégtelen) 39-0% 

 

 

A tanulók értékelésének módszere. Ellenőrzés és értékelés. 

Az eredményes tanulás-tanítás folyamat alapfeltétele a folyamatos és rendszeres 

értékelés, melynek során képet kapunk arról, hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot értek el a 

négy alapkészség területén, milyen mértékig sajátították el a tanított anyagot, és, hogy mennyire 

tudják teljesíteni a tantervben megfogalmazott követelményeket. 

A reális alapokra épülő értékelés a tanulót további munkára ösztönzi, és erősíti a 

motivációját. Az értékelés nem a negatívumok kiemelésére, hanem a teljesítmény, hozzáállás, 

motiváltság, öntevékenység javulására koncentrál, így erősíti a tanulók reális önértékelését is. 

További értékelési szempontként belép az egyre önállóbb, öntevékenyebb nyelvtanulás 

és nyelvhasználat, amelyet a teljesítmény értékelésével bátorítani kell. 

Az értékelés ugyanakkor visszajelzés a tanárnak is arról, hogy tanítása mennyire volt 

hatékony, s őt is további munkára, ha kell újragondolásra ösztönzi. 
 

 Az ér tékelés alapelvei:  

 A négy nyelvi alapkészség ellenőrzése és értékelése egyenlő mértékben történik. 

 A tanulókat pontos és alapos önellenőrzésre, önértékelésre és társaik kulturált, alapos 

értékelésére neveljük. 

 Figyelembe kell venni a tanulók egyéniségét, képességeit, szorgalmát és fejlődését is. 

 Fontos, hogy ösztönző hatású legyen, segítse a pozitív személyiségjegyek 

továbbfejlődését. 
 Az ér tékelés ta rtal ma :  

 Az ellenőrzés vonatkozhat ismeretekre (szókincs, nyelvtan) és a négy alapkészségre. 

Fontos minden ismeret és készség folyamatos és arányos ellenőrzése. 

 Az értékelés során a tanár a tanórai és a tanórán kívüli tanulói teljesítményeket 

egyaránt értékeli. 
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 Az ér tékelés f or mája :  

 Az ellenőrzés lehet szóbeli és írásbeli, egyéni, páros és csoportos. 
 Az ismereteket írásban és csoportos munkában célszerű 

ellenőrizni. A beszédkészséget szóban, egyénileg és párban 

lehet ellenőrizni 

 Az olvasás- és beszédértést, valamint az íráskészséget egyénileg, párban 

vagy csoportosan. 
 Az ér tékelés időbenisége:  

 Az ellenőrzés lehet folyamatos vagy időszakos. 
 A folyamatos, órai ellenőrzés a munka hatékonyságáról ad információt, 

 az időszakos ellenőrzéssel (rövidebb feleletek, dolgozatok) pedig az 

anyag elsajátításának milyenségéről és mélységéről kapunk információt. 

Fontos az ismétlő ellenőrzések beiktatása is (kb. 5 egységenként). 

 
 Az ér tékelés sz e mpontjai:  

 A szókincs és a nyelvtani ismeretek ellenőrzésénél a nyelvhelyesség a döntő. 

 Az íráskészség ellenőrzésénél szempont a kitűzött feladatoknak való megfelelés, a 

nyelvi eszközök korrekt és változatos használata, valamint a nyelvhelyesség. 

 A beszédkészség ellenőrzésekor elsődleges a kommunikációs szándék 

megvalósításának mértéke. A kommunikatív képességen kívül értékeljük a felhasznált 

szókincset, ill. a tanult lexikai egységek alkalmazását, a párbeszédek, illetve a 

szerepjátékok, a képleírás tartalmát, hitelességét és nyelvi helyességét, fontos szerepet 

kap még a helyes kiejtés, intonáció és beszédtempó is. 

 A beszédértés és az olvasásértés ellenőrzésekor a megértés foka a szempont, hangos 

olvasásánál az értő olvasás, valamint a helyes kiejtés, intonáció és hangsúly is az 

értékelés alapja. 
 

 A javasolt ellenőr zési módszerek: 

 

 feladatlapok (ami lehet témazáró dolgozat, röpdolgozat, szódolgozat, cloze-teszt, 

feleletválasztós teszt, szövegértési feladatok, stb.) Azonban fontos, hogy a tanulói 

teljesítmény ellenőrzése ne csupán feladatlapon történjen, hiszen a négy alapkészség 

mindegyikében mérni kell a fejlődést. 

  besz édkész ség mé résé re sz olgáló felad attípusok:  

 szituációs párbeszédek – adott párbeszéd megtanulása, ill. 

továbbfejlesztése, kiselőadás felkészülés alapján, órai feladatok, 

társalgás a szaktanárral, képleírás, tanítási órákon végzett munka  stb. 

  írásbeli kész ség m érés ére sz ol gáló felad attípusok:  

fogalmazás, levélírás, űrlap kitöltése, stb. 

olvasáskészség m érés ére sz olgáló felad attípusok:  

 kérdésekre való válaszadás, kiegészítés, logikai összefüggés

 megállapítása, sorrendbe helyezés, értő hangos olvasás, stb. 

  halláskészség mé résé re s z olgáló felad attípusok:  

 igaz/hamis állítások, kiegészítés, kérdésekre való válaszadás, stb. 

   továbbá:  

 házi feladatok, otthoni gyűjtőmunka,  csoportmunka értékelése; 
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projektmunka és annak dokumentálása; 

 vetélkedőkön való 

szereplés szorgalmi 

feladatok füzetvezetés 

ellenőrzése 

 önértékelés – pl. európai nyelvtanulási napló vezetése 

 Külső értékelés  

o országos kompetenciamérések 

érettségi vizsga 

o előkészítő évfolyam szintvizsgája 

o OKTV és egyéb regionális, országos versenyek 
 

A javasolt feladattípusok nem kizárólagosak, a szaktanár mindenkori igényei, elképzelései, 

kreativitása szerint, valamint tanulócsoportja szintjének figyelembevételével választhatja meg. 
 

 Értékelés 5 f okozatú skálán: 

 

A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. 

A tanuló teljesítménye 

 hibátlan, ill. minimális hibával (jeles) 100- 90% 

 kevés, nem értelemzavaró hibával (jó) 89-80% 

 esetenként félreérthető, gyakoribb hibákkal (közepes) 79-70% 

 többször félreérthető, hiányos, gyakoribb hibákkal (elégséges) 69-60% 

 teljesen hibás, értelmetlen, hiányos (elégtelen) 59-0% 

 

Az elégséges szint eléréséhez az előzőekben vázolt szempontrendszer 60%-os, a jeles szint 

eléréséhez 90%-os teljesítése szükséges.  

(Kivéve az előrehozott érettségi vizsga okán tett 12. évfolyamos osztályozó vizsga értékelése) 

 
Tovább részletezve az érdemjegy akkor 

jeles: ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, 

tudását alkalmazni is képes, a követelményeknek kifogástalanul, ill. 

minimális hibával eleget tett. 

 jó: ha a tanuló kevés, nem értelemzavaró hibával sajátította el a helyi tanterv 

követelményeit, kisebb bizonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását. 

 közepes: ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, esetenként 

felszínesen, félreérthetően és több, gyakoribb hibával teljesíti. Csak a 

szaktanár segítségével tudja alkalmazni tudását. 

 elégséges: ha a tanuló a helyi tantervnek csak minimális, a tovább haladáshoz 

nélkülözhetetlenül szükséges ismereteit sajátította el. Kizárólag 

nyelvtanári segítséggel képes önálló feladatvégzésre, többször 

félreérthető, hiányos, gyakoribb hibákkal teljesít. 

 elé gtelen: ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem 

sajátította el, nem rendelkezik a tovább haladáshoz feltétlenül 

szükségesismeretekkel,   tanári segítséggel sem képes az önálló 

munkavégzésre. Kommunikációja teljesen hibás, értelmetlen, hiányos. 
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A tankönyvek kiválasztásának elvei 

Az idegennyelvek tanításához a tanulók életkori sajátosságait, érdeklődését, vizuális 

kultúráját figyelembe vevő, a helyi tantervben foglaltak tanítását kiszolgálni igyekvő 

tankönyvek közül olyanokat igyekszünk választani, amelyek egyensúlyban szemlélik mind 

a nyelvtani ismeretek, mind a négy alapkészség fejlesztését, folyamatos mélyítését, s e 

téren megnyilvánuló kiegyensúlyozottságuk pedig lehetővé teszi, hogy tanulóink számos 

nyelvvizsgatípus között választhatnak és sikeres nyelvvizsgát tehetnek. 

A nyelvtankönyvek piacán ma már nem kérdés, hogy gazdagon illusztrált, tartalmukban 

korszerű, fiatalos lendületű, releváns hétköznapi helyzetekben gazdag, a legfontosabb 

beszédszándékokat begyakoroltató, jól strukturált, áttekinthető, sikerélményt nyújtó 

nyelvkönyveket kínálnak. A tankönyvjegyzékben szereplő tankönyvek választása során a 

további jellemzőket érdemes még előnyben részesíteni: 
 

 segítse az önálló tanulás képességének fejlesztését 

 legyen hozzá elérhető digitális tananyag 

 gazdagon tartalmazzon autentikus szövegeket 

 bőséges gyakorlatanyagot kínáljon 

 

A nagy hagyományú nyelvkönyvközpontú oktatásban azonban nem szabad elfeledkezni arról, 

hogy nem a könyvet tanítjuk, hanem a nyelvet, a könyv csak egy mankó, vezérfonalat biztosít, 

de csak logikusan átgondolt, célravezető didaktizálással alkalmazható eredményesen. 
 

Tantárgyi óraszámok (bontása) 

Óraszámok a KNY-osztályban: 

 

évfolyam 9/KNY 

évf. 

9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. összesen 

Óraszám 648(18) 216 (6) 216 (6) 180 (5) 155 (5) 1415 
 

A magas óraszám és az anyanyelvi pedagógus alkalmazása lehetővé teszi, hogy a KNY 

évfolyamon az angol nyelv oktatása készség szerinti bontásban történjen: 

 

8 óra angol kommunikáció (beszédkészség és hallott szövegértés)– anyanyelvi tanár 

6 óra nyelvtan és íráskészség 

4 óra olvasáskészség és szókincsfejlesztés 

 

A KNY osztályok tudás alapú bontása felmérő teszt alapján történik, melynek összeállítása a 

szaktanárok feladata.  

Az előkészítő évfolyam végén B1 szintű, a munkaközösség által összeállított felmérő teszt 

megírása szükséges. A mért készségek: Olvasott szövegértés, Nyelvhelyesség, Olvasott 

szövegértés és Hallott szövegértés. Az elért eredmény az előkészítő évfolyam végi 

érdemjegybe súlyozottan kerül beszámításra, ennek mértékéről az aktuális év elején kapnak 

az érintett diákok tájékoztatást. 

 
A NAT 2020 és a helyi tantárgyi program megfeleltethetősége 
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Jelen helyi t a n t á r g y i  p r o g r a m  a NAT 2020 alapján készült, figyelembe véve az 

Innovatív Képzéstámogató Központ javaslatait. 

A NAT 2020 és a helyi tantárgyi program által biztosított szabad mozgásteret a megtanított 

ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra használjuk fel.. A 9 KNy két tanítási nyelvű 

csoportokban a diákok előképzettségét tekintve a KER A 1 - A2 szintjét vesszük kiindulási 

alapként. A nyelvi előkészítő osztály végén az B1-es szint elérését tűzzük ki célul.  
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Élő idegen nyelv 

 

ELSŐ IDEGEN NYELV (4+4+3+3+3 óra) angol/német 

 

 

Célok és feladatok 

Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat 

melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek, 

másrészt irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes 

nyelvtanári munkához.  

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki 

tudja fejezni. 

A 9-13. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett 

nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a 

nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba 

kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható 

nyelvtudás és a nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az 

eddig megszerzett nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és 

szerkezetének még mélyebb és árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen 

át tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre 

tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a 

társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló 

képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul 

más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a 

hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének 

értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is 

készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási 

folyamat aktív résztvevőivé teszi.  
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A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy 

az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, 

hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és 

tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra 

vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy 

csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online 

nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 

eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és 

pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel 

lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése 

digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több 

szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, 

felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák 

hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti 

kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az 

információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción 

alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- 

és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más 

nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv 

tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája 

közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a 

mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű 

önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának 

megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós 

nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat 

megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, 

kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek felkészítik a 

munkavállalásra.  

 

Módszerek 

Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 

számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  
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Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő 

szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven 

megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, 

információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen 

nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy 

a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a 

nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai 

élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában 

van annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében 

és megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás 

megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális 

eszközök, az internet, valamint általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen 

nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, 

internetes kutatási feladatok stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói 

magatartást. Ennek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a 

kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú 

tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott 

kommunikációt. A nyelvoktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási 

sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához 

segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már képes 

arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint 

interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során, 

valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott 

kultúrának, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más 

kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi 

országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, 

melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló 

a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven 

közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes, 

jó hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, 

érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos 

munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az 

irányító tanár és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is segítik 

a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. 

Önbizalma erősödik, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-

oktatási szakasz végére magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen és tudatosan használja 

nyelvtudását. Képes saját hibáit észrevenni, javítani, valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az 

alapja az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is 

illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy 
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segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából 

meghatározó lehet. E nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia 

tudatos fejlesztése egyre elvontabb és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell 

válnia arra, hogy a szövegeket megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja használni 

saját kommunikációs céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi 

eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba 

ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a szövegértés 

és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját tudatosan kezelje, és 

szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A 

használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan 

kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.   

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk alapján 

kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

 

Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 13. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a 

kimeneti cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább a 

középszintű idegen nyelvi érettségi (B1) követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelési-

oktatási szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz nyelvtanulási 

és nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, tanulással 

kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel 

az egész életen át tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak 

mélyítésére.  

 

 

 

A tanulók értékelésének módszerei. Ellenőrzés és értékelés. 
 

Az eredményes tanulás-tanítás folyamat alapfeltétele a folyamatos és rendszeres 

értékelés, melynek során képet kapunk arról, hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot értek el a 

négy alapkészség területén, milyen mértékig sajátították el a tanított anyagot, és, hogy mennyire 

tudják teljesíteni a tantervben megfogalmazott követelményeket. 

A reális alapokra épülő értékelés a tanulót további munkára ösztönzi, és erősíti a 

motivációját. Az értékelés nem a negatívumok kiemelésére, hanem a teljesítmény, hozzáállás, 

motiváltság, öntevékenység javulására koncentrál, így erősíti a tanulók reális önértékelését is. 

További értékelési szempontként belép az egyre önállóbb, öntevékenyebb nyelvtanulás 

és nyelvhasználat, amelyet a teljesítmény értékelésével bátorítani kell. 

Az értékelés ugyanakkor visszajelzés a tanárnak is arról, hogy tanítása mennyire volt 

hatékony, s őt is további munkára, ha kell újragondolásra ösztönzi. 
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Az értékelés mutatói a 9-13. általános tantarvű évfolyam mindegyikére vonatkoznak. 

  

Az ér tékelés alapelvei:  

 A négy nyelvi alapkészség ellenőrzése és értékelése egyenlő mértékben történik. 

 A tanulókat pontos és alapos önellenőrzésre, önértékelésre és társaik kulturált, alapos 

értékelésére neveljük. 

 Figyelembe kell venni a tanulók egyéniségét, képességeit, szorgalmát és fejlődését is. 

 Fontos, hogy ösztönző hatású legyen, segítse a pozitív személyiségjegyek 

továbbfejlődését. 
Az ér tékelés ta rtal ma :  

 Az ellenőrzés vonatkozhat ismeretekre (szókincs, nyelvtan) és a négy alapkészségre. 

Fontos minden ismeret és készség folyamatos és arányos ellenőrzése. 

 Az értékelés során a tanár a tanórai és a tanórán kívüli tanulói teljesítményeket egyaránt 

értékeli. 
Az ér tékelés f or mája :  

 Az ellenőrzés lehet szóbeli és írásbeli, egyéni, pár és csoportos. 

 Az ismereteket írásban egyénileg, párban vagy csoportos munkában célszerű 

ellenőrizni. A beszédkészséget szóban és egyénileg vagy párban lehet ellenőrizni 

 Az olvasás- és beszédértést, valamint az íráskészséget egyénileg, párban vagy 

csoportosan 
Az ér tékelés időbenisége:  

 Az ellenőrzés lehet folyamatos vagy időszakos. 
 A folyamatos, órai ellenőrzés a munka hatékonyságáról ad információt, 

 az időszakos ellenőrzéssel (rövidebb feleletek, dolgozatok) pedig az 

anyag elsajátításának milyenségéről és mélységéről kapunk információt. 

 Fontos az ismétlő ellenőrzések beiktatása is (kb. 5 egységenként). 
Az ér tékelés sz e mpontjai:  

 A szókincs és a nyelvtani ismeretek ellenőrzésénél a nyelvhelyesség a döntő. 

 Az íráskészség ellenőrzésénél szempont a kitűzött feladatoknak való megfelelés, a 

nyelvi eszközök korrekt és változatos használata, valamint a nyelvhelyesség. 

 A beszédkészség ellenőrzésekor elsődleges a kommunikációs szándék 

megvalósításának mértéke. A kommunikatív képességen kívül értékeljük a felhasznált 

szókincset, ill. a tanult lexikai egységek alkalmazását, a párbeszédek, illetve a 

szerepjátékok, a képleírás tartalmát, hitelességét és nyelvi helyességét, fontos szerepet 

kap még a helyes kiejtés, intonáció és beszédtempó is. 

 A beszédértés és az olvasásértés ellenőrzésekor a megértés foka a szempont, hangos 

olvasásánál az értő olvasás, valamint a helyes kiejtés, intonáció és hangsúly is az 

értékelés alapja. 
 

A javasolt ellenőr zési módszerek ( a 9-13. általános tantervű évfolyam mindegyikére 

vonatkoznak) 

 

 feladatlapok (ami lehet témazáró dolgozat, röpdolgozat, szódolgozat, cloze-teszt, 

feleletválasztós teszt, szövegértési feladatok, stb.) Azonban fontos, hogy a tanulói 

teljesítmény ellenőrzése ne csupán feladatlapon történjen, hiszen a négy alapkészség 
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mindegyikében mérni kell a fejlődést. 

  besz édkész ség mé résé re sz olgáló felad attípusok:  

 szituációs párbeszédek – adott párbeszéd megtanulása, ill. 

továbbfejlesztése, kiselőadás felkészülés alapján, órai feladatok, 

társalgás a szaktanárral, képleírás, tanítási órákon végzett munka stb. 

  írásbeli kész ség m érés ére sz olgáló felad attípusok:  fogalmazás, levélírás, űrlap kitöltése, 

stb. 

 olvasáskészség m érés ére sz olgáló felad attípusok: 

 kérdésekre való válaszadás, kiegészítés, logikai összefüggés 

megállapítása, sorrendbe helyezés, értő hangos olvasás, stb. 

  halláskészség mé résé re s z olgáló felad attípusok:  

 igaz/hamis állítások, kiegészítés, kérdésekre való válaszadás, stb. 

  továbbá:  

 házi feladatok, otthoni gyűjtőmunka,  csoportmunka értékelése; 

projektmunka és annak dokumentálása; 

 vetélkedőkön való 

szereplés szorgalmi 

feladatok füzetvezetés 

ellenőrzése 

 önértékelés – pl. európai nyelvtanulási napló vezetése 

 Külső értékelés  

 országos kompetenciamérések 

érettségi vizsga 

 KNYes évfolyam szintvizsgája 

 OKTV és egyéb regionális, országos versenyek 
 

 A javasolt feladattípusok nem kizárólagosak, a szaktanár mindenkori igényei, 

elképzelései, kreativitása szerint, valamint tanulócsoportja szintjének 

figyelembevételével választhatja meg. 
 

 Értékelés 5 f okozatú skálán (a 9-13. általános tantervű évfolyam mindegyikére vonatkoznak) 

 

A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. 

A tanuló teljesítménye 

 hibátlan, ill. minimális hibával (jeles) - 100-85%  

 kevés, nem értelemzavaró hibával (jó) - 84-76%     

 esetenként félreérthető, gyakoribb hibákkal (közepes) - 75- 63% 

 többször félreérthető, hiányos, gyakoribb hibákkal (elégséges) - 62-50 % 

 teljesen hibás, értelmetlen, hiányos (elégtelen)49-0% 

 

 

Tovább részletezve az érdemjegy akkor 

jeles: ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, 

tudását alkalmazni is képes, a követelményeknek kifogástalanul, ill. 

minimális hibával eleget tett. 

 jó: ha a tanuló kevés, nem értelemzavaró hibával sajátította el a helyi 



 

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum 

Szakmai Program 

 

251  

tanterv követelményeit, kisebb bizonytalanságokkal tudja alkalmazni 

tudását. 

 köz epes: ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, esetenként 

felszínesen, félreérthetően és több, gyakoribb hibával teljesíti. Csak a 

szaktanár segítségével tudja alkalmazni tudását. 

 elé gsé ges: ha a tanuló a helyi tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz 

nélkülözhetetlenül szükséges ismereteit sajátította el. Kizárólag 

nyelvtanári  segítséggel képes önálló feladatvégzésre, többször 

félreérthető, hiányos, gyakoribb hibákkal teljesít. 

 elé gtelen: ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem 

sajátította el, nem rendelkezik a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges 

ismeretekkel,  tanári segítséggel sem képes az önálló munkavégzésre. 

Kommunikációja teljesen hibás, értelmetlen, hiányos. 

 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 
 

Az idegennyelvek tanításához a tanulók életkori sajátosságait, érdeklődését, vizuális 

kultúráját figyelembe vevő, a helyi tantervben foglaltak tanítását kiszolgálni igyekvő 

tankönyvek közül olyanokat igyekszünk választani, amelyek egyensúlyban szemlélik mind a 

nyelvtani ismeretek, mind a négy alapkészség fejlesztését, folyamatos mélyítését, s e téren 

megnyílvánuló kiegyensúlyozottságuk pedig lehetővé teszi, hogy tanulóink számos 

nyelvvizsgatípus között választhatnak és sikeres nyelvvizsgát tehetnek. 

A nyelvtankönyvek piacán ma már nem kérdés, hogy gazdagon illusztrált, tartalmukban 

korszerű, fiatalos lendületű, releváns hétköznapi helyzetekben gazdag, a legfontosabb 

beszédszándékokat begyakoroltató, jól strukturált, áttekinthető, sikerélményt nyújtó 

nyelvkönyveket kínálnak. A tankönyvjegyzékben szereplő tankönyvek választása során a 

további jellemzőket érdemes még előnyben részesíteni: 
 

 segítse az önálló tanulás képességének fejlesztését 

 legyen hozzá elérhető digitális tananyag 

 gazdagon tartalmazzon autentikus szövegeket 

 bőséges gyakorlatanyagot kínáljon 

 

A nagy hagyományú nyelvkönyvközpontú oktatásban azonban nem szabad elfeledkezni arról, 

hogy nem a könyvet tanítjuk, hanem a nyelvet, a könyv csak egy mankó, vezérfonalat biztosít, 

de csak logikusan átgondolt, célravezető didaktizálással alkalmazható eredményesen. 
 

Tantárgyi óraszámok: 

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli 

interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem 

különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek 

fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs 

helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett. 
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A helyi tanterv NAT 2020 és a helyi tantárgyi programi megfeleltethetősége 

 

Jelen helyi tanterv az  51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 14. melléklete „NAT 2020 és a 

helyi tantárgyi program a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára” alapján készült. A NAT 

2020 és a helyi tantárgyi program által biztosított szabad mozgásteret a megtanított ismeretek 

elmélyítésére és a gyakorlásra használjuk fel (új tartalmi elemekkel a témák nem bővülnek, 

csak bizonyos résztémákra szánt órakeretet növelünk meg). 
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A NAT 2020 és a helyi tantárgyi program évfolyamok szerinti megbontása: 

 

9-10. évfolyam 

 

 

 

TÉMAKÖR: Személyes vonatkozások, család 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 43 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő rövid jellemzésével; 

leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben; 

a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár ismeretlen 

beszélgetőtárs esetében is; 

előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő ismert témáról 

folytatott társalgásban;  

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

témakörök Óraszám a 9. évfolyamra 4 

óra/hét (144 óra) 

Óraszám a 10. évfolyamra 4 

óra/hét (144 óra) 

Személyes vonatkozások, család 23 23 

Környezetünk 15 15 

Az iskola 15 15 

Szabadidő, utazás 15 15 

Szórakozás 15 15 

Nyelvtanulás 10 10 

Kultúrák közötti kommunikáció 8 8 

Idegen nyelvi kultúrák 10 10 

Aktualitások 10 10 

Tudomány, technika 15 15 

Tudásmegosztás 8 8 

Összesen 144 144 
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a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 

alkalmazza; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az érdeklődési körébe 

tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel releváns 

kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett célnyelvi 

kérdésekre; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének használatával; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, family 

relations, friends, famous people 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and wider 

environment, places to spend freetime 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the house/flat, 

furnishings, appliances, clothes and accessories  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school and family 

celebrations  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, freetime 

activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing chores 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, social 

relations, clothes and fashion, relationships, common illnesses, traditional treatments, positive-

negative characteristics 

Személyes élethez tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Interakció a személyes tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o Közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim - miért? 

o névadási szokások a családon belül  

o érdekes családi történetek a múltból 

o Jövőképem (plakát, prezentáció) 

o példaképem, ill.egy híres ember élete 

— internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o ’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’ 

o szerepek a családon belül 

o a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— Vitafórum  
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o pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in middle 

aged people? What is it that middle aged people find most irritating in teenagers?) 

— Szerepjáték:  

o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

— prezentáció készítése:  

o Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

 

TÉMAKÖR: Környezetünk 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, 

akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;  

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó és az 

érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, nature 

protection campaigns 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature protection, 

animal protection, keeping pets, saving natural resources  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural phenomena, weather 

and climate, seasons  

A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 
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Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o eltűnő növények 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

— Kiselőadás/prezentáció készítése:  

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertekfeladatai 

o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum:  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

TÉMAKÖR: Iskola 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart akár önállóan, 

akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatosan és érthető 

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően célnyelvi 

eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational institutions, 

parts of school buildings  
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A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for studying in and 

outside school 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school festivals, school 

traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use of language 

A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in Hungary and in 

the UK  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, extracurricular 

use of language, social events, keeping traditions 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, knowledge, 

language learning targets, different ways of learning  

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

— Csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

o kisfilm készítése: „Our School” 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban  

— Vitafórum: 

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o Milyen a jó tanár? 

— Íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Szabadidő, utazás 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár 

IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;  

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott témában, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour guides 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of accommodation, 

destinations, sights, places of interests both in Hungary and around the world  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, exhibits, travel 

documents, tickets, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in Hungary and 

abroad 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, planning a 

trip, sightseeing, city tour 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and package 

holidays, cultural differences, effects of tourism on people and economy 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

— Internetes kutatás 

o Érdekes, szokatlan szállások 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

— Vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 

o üdülés vagy aktív nyaralás? 

— Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

— Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 
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TÉMAKÖR: Szórakozás 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, ismeretszerzésre 

és szórakozásra; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja egyéb 

ismereteivel; 

írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét röviden és 

érthetően; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget;  

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 

megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant members of the 

public sector and civil service, tourists 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural institutions, 

restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city life/country life  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, ways of 

entertainment  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: services, giving 

directions, giving information, presenting sights 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, entertainment, 

culture 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free time 

activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, sports, books, apps, media, computer games 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

Interakció a közéleti tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o kiállítások, érdekes múzeumok 
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— Projekt munka 

o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o Mi szórakoztat minket? 

— Vitakészség fejlesztése 

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o az olvasás szerepe a 21. században 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adalapok kitöltése 

o film/könyv ajánló brossúra készítése 

o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

— egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése 

— egy rövid angol novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Nyelvtanulás 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat; 

nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló nyelvi és 

stratégiai eszközöket; 

nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak megfelelő érzéseket 

és beszédszándékokat fejez ki; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök 

segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott 

szövegeket; 

használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 
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megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a célnyelvi 

kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és kiejtésének 

továbbfejlesztése céljából; 

használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem kronológiai 

sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – szöveg tartalmát; 

a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

nyelvi haladását fel tudja mérni; 

hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, language 

learning strategies, languages, autonomous learning 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

o a magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— Íráskészség fejesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’) 

felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 
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TÉMAKÖR: Kultúrák közötti kommunikáció 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi közösség 

szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the different countries 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, typical 

landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o a falvak szerepe manapság a két országban 

o miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon? 

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— Internetes kutatómunka 

o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

o Hollywood története és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— Játék: 

o Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 

o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

TÉMAKÖR: Idegen nyelvi kultúrák  

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár 

IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja egyéb 

ismereteivel; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt munka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

o (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o fontos-e a zene és a tánc? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR:  Aktualitások 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk tartozó 

szituációkban; 

megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, események 

lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események értelmezése és 

tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

— Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stilusa szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR: Tudomány és technika 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár 

IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used by 

everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using technology in 

everyday life, using technology for studying or for work 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social networks 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 
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Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 

o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Tudásmegosztás  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár 

IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy hallott 

szövegeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

Információ megosztása angol nyelven. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 
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o Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, kutatási 

eredmények, beszámolók stb.)  

 

A továbbhaladás feltételei a 9. évfolyamon (osztályozó vizsga 

tartalma): 
 

A2 + 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az számára rendszeresen 

előforduló, ismerős témákról folyik. 

A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, véleményt mond, érzelmeit 

kifejezi és stílusában a kommunikációs helyzethez alkalmazkodik. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz közelítően beszélni. Az átadott 

információ lényegét megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. 

Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, autentikus vagy 

kismértékben szerkesztett szövegekben az általános vagy részinformációkat. 

 A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi 

témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek 

 

Osztályozó vizsgákon mért készségek :  

 Olvasott szövegértés,  

 Nyelvhelyesség,  

 Íráskészség 

 Hallott szövegértés. 

 

VAGY  az aktuális évben tanított nyelvi tankönyv (kurzuskönyv) kimeneti tesztje 
  

Értékelés 5 f okozatú skálán: 

Az eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. A tanuló teljesítménye: 

 hibátlan, ill. minimális hibával (jeles) 100- 85% 

 kevés, nem értelemzavaró hibával (jó) 84-76% 

 esetenként félreérthető, gyakoribb hibákkal (közepes) 75-63% 

 többször félreérthető, hiányos, gyakoribb hibákkal (elégséges) 62-50% 

 teljesen hibás, értelmetlen, hiányos (elégtelen) 49-0% 
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A továbbhaladás feltételei a 10. évfolyamon (osztályozó vizsga 

tartalma): 
 

B1  

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az számára rendszeresen 

előforduló, ismerős témákról folyik. 

A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, véleményt mond, érzelmeit 

kifejezi és stílusában a kommunikációs helyzethez alkalmazkodik. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz közelítően beszélni. Az átadott 

információ lényegét megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. 

Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, autentikus vagy 

kismértékben szerkesztett szövegekben az általános vagy részinformációkat. 

A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi 

témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

 

Osztályozó vizsgákon mért készségek :  

 Olvasott szövegértés,  

 Nyelvhelyesség,  

 Íráskészség 

 Hallott szövegértés. 

VAGY  az aktuális évben tanított nyelvi tankönyv (kurzuskönyv) kimeneti tesztje 
  

Értékelés 5 f okozatú skálán: 

 hibátlan, ill. minimális hibával (jeles) 100- 85% 

 kevés, nem értelemzavaró hibával (jó) 84-76% 

 esetenként félreérthető, gyakoribb hibákkal (közepes) 75-63% 

 többször félreérthető, hiányos, gyakoribb hibákkal (elégséges) 62-50% 

 teljesen hibás, értelmetlen, hiányos (elégtelen) 49-0% 
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11.-12.-13. évfolyam 

 

A NAT 2020-ban meghatározott pedagógiai feladatok az adott témák feldolgozása során, az 

egymástól el nem választható fejlesztési egységek felhasználásával valósulnak meg. A 

hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig integráltan 

történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. 
 

Óraszám: heti 3-3-3 óra, összesen 108/108/93óra 

 

 

Témakör Óraszám 

11.évfolyam 

3 óra 108 óra 

Óraszám 

12.évfolyam 

3 óra 108 óra  

Óraszám 

13.évfolyam 

3 óra 93 óra  

1.Személyes vonatko- 

zások, életvitel 
6 5 4 

2. Környezetünk 6 5 4 

3. Szabadidő, utazás 6 5 4 

4. Szórakozás,  6 5 6 

5. Nyelvtanulás 6 5 4 

6.Kultúrák közötti 

kommunikáció 
8 7 5 

7. Idegen kultúrák 8 7 5 

8. Aktualitások 10 9 8 

9. Tudomány, technika 12 10 8 

10. Ember és társadalom 10 8 5 

9. Gazdaság és pénzügyek 10 12 10 

11. A munka világa (szakmai 

nyelv)  

15 15 15 

12. Tudásmegosztás 5 5 5 

13. Érettségi/ 

vizsgafelkészítés 
0 10 10 

Összesen 108 108 93 

 

 

Ha idegen nyelv a kötelezően választott tantárgy, akkor +2 óra heti óraszám, egyedileg meghatározott 

tankönyv és tanmenet alapján a felmérő tesztet figyelembe véve. 
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TÉMAKÖR: Személyes vonatkozások, életvitel 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy elképzelt 

személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők köznyelvi 

kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget; 

értelmezi az összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos 

csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja 

azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 

alkalmazza; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének használatával; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz 

igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a 

természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, family 

relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous people, role 

models, healthcare personnel 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and wider 

environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the house/flat, 

furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, clothes and 

accessories  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school and family 

celebrations, sports, sport events, illnesses 
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A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily routine, habits, 

healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping fit, going to the 

doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of everyday 

responsibilites  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, welfare, 

social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics, personal success and failure, future plans 

Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 

átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás: 

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— Szerepjáték:  

o orvosi ellátás igénybevétele 

o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— Önálló szövegalkotás 

o  életem 15 év múlva  

o híres személyiségek, mint példaképek 

— Vitafórum 

o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

o Vannak-e még családi példaképek? 

TÉMAKÖR: Környezetünk 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a körülmények, az 

érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos 

jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők köznyelvi 

kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott szövegekben; 
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társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja 

azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz 

igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 

információt; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget szóban és 

írásban; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a 

természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, 

akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 

environmental protection personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, nature 

protection campaigns  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature protection, 

animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural phenomena, 

maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, recycling and reusing 

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

o Természeti kincsek Magyarországon 
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o Mindennapi természetvédelem 

— Csoportos projektmunka  

o A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

— Kutatómunka az interneten 

o alternatív energiaforrások 

o globális felmelegedés 

o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

TÉMAKÖR: Szabadidő, utazás 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz 

tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour guides, public 

service personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of accommodation, 

destinations, sights, places of interests, public service offices 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, exhibits, travel 

documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in Hungary and 

abroad, festivals 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, planning, 

organizing a trip, sightseeing, guided tours  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and package 

holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people and economy, new areas in 

tourism: wellness, language learning 

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományban. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Szerepjáték  

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

— Önálló projektmunka  

o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

o plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

— Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

— Csoportos projektmunka 

o film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

— kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)  

o Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra 

— Vitafórum 

o  a turizmus pozitív és negatív hatásai 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

TÉMAKÖR: Szórakozás 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos eseményről a 

cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő 

összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert témákban 

és szituációkban is; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők köznyelvi 

kommunikációjában; 

megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja 

azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében 

is; 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 

interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, 

ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the public 

sector and civil service  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural institutions, public 

offices, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city life/country life  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, forms, 

brochures  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, ways of 

entertainment 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: administration, 

services, giving directions, giving information, presenting sights 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, entertainment, 

culture, services 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free time 

activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games, sports, 

applications, media 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és játékos 

nyelvtanulás céljára 

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, szórakozással 

kapcsolatos tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban 

o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

— Szerepjáték 

o útbaigazítás kérése és adása 

— Vitafórum 

o GPS vagy útbaigazítás? 

o Kidobhatjuk már a papír térképeket? 

o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Nyelvtanulás 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 



 

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum 

Szakmai Program 

 

275  

hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult stratégiák 

felhasználásával; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a célnyelvi 

kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és kiejtésének 

továbbfejlesztése céljából; 

a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és beszédszándékait 

világosan és érthetően fejezi ki; 

a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt;  

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi interakciót 

az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó írott vagy 

hallott szövegeket.  

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót és 

intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, language 

learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 
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o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

— Vitafórum 

o miért halványulnak el a dialektusok? 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

TÉMAKÖR: Kultúrák között kommunikáció 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális kommunikációjában; 

ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytat írásban 

és szóban; 

megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé teszik azt, 

hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és udvariassági 

szokásokat; 

átadja célnyelven a magyar értékeket; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, typical 

landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, literature 

Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  

Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete célnyelven  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról információk átadása 

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— projektmunka  

o Magyarország rövid történelme 

o Anglia rövid történelme 
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o A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

o Miért vált az angol világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  

o egy célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek angol interpretálása 

o Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 

— Egy angol történelmi film megtekintése  

— Vitafórum 

o Fontos-e a hagyományok életben tartása 

o Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

o Miben hasznos a globalizáció?  

o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

TÉMAKÖR: Idegen nyelvi kultúrák  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár 

IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és érdeklődésnek 

megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

o poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 

o a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

TÉMAKÖR: Aktualitások 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 27 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



 

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum 

Szakmai Program 

 

278  

használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre vonatkozó 

szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események értelmezése és 

tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o angol sajtótermékek fajtái 

o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

— Osztálymunka 

o angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

o iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  

TÉMAKÖR: Tudomány és technika 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika tématartományhoz 

tartozó alapvető témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, researchers, 

inventors, engineers, people working for scientific and technological development  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used by everyday 

people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using technology in 

everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers of the 

internet, social networks, research, inventions 

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o találmányok 

o a jövő technikái 

— Egyéni project 

o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

o A jogosítvány megszerzése, az autó részei  

o Mit fog tudni a következő telefonom? 

— Vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

o Lesz-e az unokámnak telefonja? 

o Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

TÉMAKÖR: Ember és társadalom 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom tématartományhoz 

tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, 

people working in services    

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages, countryside, 

home, public places, public offices 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in everyday life, 

fashion and clothes items  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family events and 

celebrations, national and international events and holidays  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, using public 

services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a community, volunteering, community 

service 

A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, workaholic 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender roles, tolerance, 

friendships, relationships, appearance and personality, differences between individuals, relationship 

between generations, crime and punishment 

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— Szerepjáték:  

o szolgáltatások igénybevétele 

—  Önálló szövegalkotás:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— Vitafórum/eszmecsere  

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Gazdaság és pénzügyek 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság tématartományhoz 

tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 
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összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, employees, 

white and blue collar workers 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service offices  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, bank forms, 

advertisements, commercials  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: saving, spending and 

wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, saving, 

spending and wasting money 

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és gazdaság 

tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 

o az első bankok 

— Szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

o spórolás-költekezés 

o a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

o hitelek, állami támogatások 

o a tőzsde története, működése 

TÉMAKÖR:  A munka világa 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 45 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás tématartományhoz 

tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 

érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, employers, 

employees, colleagues  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, offices  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in different jobs 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, meetings   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, life long 

learning, applying for a job 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, summer 

jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, cooperation, critical 

thinking, mobility, CV 

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és munkavállalás 

tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 

o angol nyelvű önéletrajz készítése 

— Szerepjáték  

o Állásinterjú 

o beszégetés egy állásbörzén 

— Olvasott szövegértés fejlesztése 

o Álláshirdetések böngészése 

o Munkaköri leírás értelmezése 

— Csoportos projektmunka  

o Egy munkahelyi projekt kidolgozása 
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o Közkedvelt szakmákbemutatása 

 

TÉMAKÖR: Tudásmegosztás  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összetettebb információkat ad át és cserél; 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár 

IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, ismeretszerzésre 

és szórakozásra; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

A TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁHOZ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

TÉMAKÖR: Érettségi/vizsgafelkészítés 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 



 

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum 

Szakmai Program 

 

284  

alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást 

igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 

megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát akadályozza; 

egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és használ; 

közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Vizsgafeladatok gyakorlása 

— Vizsgaszituációk gyakorlása 

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 
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A továbbhaladás feltételei a 11. évfolyamon (osztályozó vizsga 

tartalma): 

 
B1+//B2 mínusz szint: 

 

Hallott szöveg értése Megért hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve bonyolultabb 

érveléseket is követni tud, amennyiben a téma számára elég ismert. 

Megért  híreket a tévében, aktuális eseményekről szóló műsorokat. 

A legtöbb filmet érti, ha a szereplők ismert dialektusban 

beszélnek. 
Olvasott szöveg értése Megért cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal 

foglalkoznak, és ahol az író egy adott véleményt vagy nézőpontot 

képvisel. Megérti könnyebb szakszövegek lénygét, a kortárs 

irodalmi prózát. 

Szóbeli interakció Bizonyos fokú folyékonysággal társalog, anyanyelvűekkel 

problémamentesen beszélget. Aktívan részt tud venni az ismert 

témákról folyó társalgásokban, kifejti és fenntartja a véleményét. 

Stílusában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 

Összefüggő beszéd Világos és részletes leírásokat tud adni sok mindenről, ami az 

érdeklődési körébe tartozik. Egy ismert témáról ki tudja fejteni 

a véleményét úgy, hogy megemlíti az egyes lehetőségek 

előnyeit és hátrányait. 

Írás Világos és részletes szöveget tud írni sokféle, az érdeklődési körébe 

tartozó témáról. Meg tud írni egy esszét vagy beszámolót, amelyben 

információt közöl, illetve egy bizonyos vélemény mellett vagy ellen 

érvel. Adott események és élmények személyes jelentőségét 

kiemelő, illetve hivatalos levelet is meg tud fogalmazni. 

 

 

Osztályozó vizsgákon mért készségek :  

 Olvasott szövegértés,  

 Nyelvhelyesség,  

 Íráskészség 

 Hallott szövegértés. 

VAGY  az aktuális évben tanított nyelvi tankönyv (kurzuskönyv) kimeneti tesztje 
 

Értékelés 5 f okozatú skálán: 

Az eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. A tanuló teljesítménye: 

 hibátlan, ill. minimális hibával (jeles) 100- 85% 

 kevés, nem értelemzavaró hibával (jó) 84-76% 

 esetenként félreérthető, gyakoribb hibákkal (közepes) 75-63% 

 többször félreérthető, hiányos, gyakoribb hibákkal (elégséges) 62-50% 

 teljesen hibás, értelmetlen, hiányos (elégtelen) 49-0% 
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A továbbhaladás feltételei a 12. évfolyamon (osztályozó vizsga 

tartalma): 

A 12. évfolyam fő célkitűzése a megfelelés a közép (B1+), illetve emelt szintű érettségin (B2). 

A továbbhaladás feltételei 12. évfolyam végén fejlesztési egységek szerint (B2 szint): 

 

Hallott szöveg értése Megért hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve bonyolultabb érveléseket 

is követni tud, amennyiben a téma számára elég ismert. Megért  híreket a 

tévében, aktuális eseményekről szóló műsorokat. A legtöbb filmet érti, ha a 

szereplők ismert dialektusban beszélnek. 

Olvasott szöveg értése Megért cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal 

foglalkoznak, és ahol az író egy adott véleményt vagy nézőpontot képvisel. 

Megérti könnyebb szakszövegek lénygét, a kortárs irodalmi prózát. 

Szóbeli interakció Folyékonyan társalog, anyanyelvűekkel problémamentesen beszélget. Aktívan 

részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásokban, kifejti és fenntartja a 

véleményét. Stílusában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 

Összefüggő beszéd Világos és részletes leírásokat tud adni sok mindenről, ami az érdeklődési 

körébe tartozik. Egy ismert témáról ki tudja fejteni a véleményét úgy, 

hogy megemlíti az egyes lehetőségek előnyeit és hátrányait. 

Írás Világos és részletes szöveget tud írni sokféle, az érdeklődési körébe tartozó 

témáról. Meg tud írni egy esszét vagy beszámolót, amelyben információt 

közöl, illetve egy bizonyos vélemény mellett vagy ellen érvel. Adott 

események és élmények személyes jelentőségét kiemelő, illetve hivatalos 

levelet is meg tud fogalmazni. 

 

Osztályozó vizsgákon mért készségek :  

 Olvasott szövegértés,  

 Nyelvhelyesség,  

 Íráskészség 

 Hallott szövegértés. 

 

VAGY  az aktuális évben tanított nyelvi tankönyv (kurzuskönyv) kimeneti tesztje 
 

Értékelés 5 f okozatú skálán: 

Az eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. A tanuló teljesítménye: 

 hibátlan, ill. minimális hibával (jeles) 100- 85% 

 kevés, nem értelemzavaró hibával (jó) 84-76% 

 esetenként félreérthető, gyakoribb hibákkal (közepes) 75-63% 

 többször félreérthető, hiányos, gyakoribb hibákkal (elégséges) 62-50% 

 teljesen hibás, értelmetlen, hiányos (elégtelen) 49-0% 
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A továbbhaladás feltételei a 13. évfolyamon (osztályozó vizsga 

tartalma): 

A 13. évfolyam fő célkitűzése a megfelelés a közép (B1+), illetve emelt szintű érettségin (B2). 

A továbbhaladás feltételei 13. évfolyam végén fejlesztési egységek szerint (B2 szint): 

 

Hallott szöveg értése Megért hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve bonyolultabb érveléseket 

is követni tud, amennyiben a téma számára elég ismert. Megért  híreket a 

tévében, aktuális eseményekről szóló műsorokat. A legtöbb filmet érti, ha a 

szereplők ismert dialektusban beszélnek. 

Olvasott szöveg értése Megért cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal 

foglalkoznak, és ahol az író egy adott véleményt vagy nézőpontot képvisel. 

Megérti könnyebb szakszövegek lénygét, a kortárs irodalmi prózát. 

Szóbeli interakció Folyékonyan társalog, anyanyelvűekkel problémamentesen beszélget. Aktívan 

részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásokban, kifejti és fenntartja a 

véleményét. Stílusában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 

Összefüggő beszéd Világos és részletes leírásokat tud adni sok mindenről, ami az érdeklődési 

körébe tartozik. Egy ismert témáról ki tudja fejteni a véleményét úgy, 

hogy megemlíti az egyes lehetőségek előnyeit és hátrányait. 

Írás Világos és részletes szöveget tud írni sokféle, az érdeklődési körébe tartozó 

témáról. Meg tud írni egy esszét vagy beszámolót, amelyben információt 

közöl, illetve egy bizonyos vélemény mellett vagy ellen érvel. Adott 

események és élmények személyes jelentőségét kiemelő, illetve hivatalos 

levelet is meg tud fogalmazni. 

 

Osztályozó vizsgákon mért készségek :  

 Olvasott szövegértés,  

 Nyelvhelyesség,  

 Íráskészség 

 Hallott szövegértés. 

 

VAGY  az aktuális évben tanított nyelvi tankönyv (kurzuskönyv) kimeneti tesztje, különös 

tekintettel a szakmai szókincs és munkahelyi szituációk felmérése. 
 

Értékelés 5 f okozatú skálán: 

Az eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. A tanuló teljesítménye: 

 hibátlan, ill. minimális hibával (jeles) 100- 85% 

 kevés, nem értelemzavaró hibával (jó) 84-76% 

 esetenként félreérthető, gyakoribb hibákkal (közepes) 75-63% 

 többször félreérthető, hiányos, gyakoribb hibákkal (elégséges) 62-50% 

 teljesen hibás, értelmetlen, hiányos (elégtelen) 49-0% 
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MÁSODIK IDEGEN NYELV (2+2+2+2+2 óra – 

fakultatív lehetőségként – német/spanyol/orosz) 
 

Oktatási célok és feladatok 
 

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös Európai Referenciakerettel (a 

továbbiakban: KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és 

fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, 

vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a 

motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért 

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek 

során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a 

cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A 

feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel 

a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezért 

ezeket integráltan kell tanítani.  

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a nyelvtanuló 

észleli az írott vagy hallott szöveget azonosítja mint számára lényegeset, felfogja mint nyelvi egységet, és 

összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban létrehozza a 

közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk kell azokat a 

nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki. 

Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi 

egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, 

amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek. Tisztában kell lenniük az egész 

nyelvi érintkezést átszövő szabályokkal, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között 

különböző alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék 

és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy az olvasott szöveg autentikus, a 

feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag 

könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, 

kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet és elősegítheti 

az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív 

feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a movációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó a nyelvekkel, a nyelvtanulással, az idegen 

nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a 

kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a Nat hangsúlyozza a tantárgyközi integráció fontosságát. 

Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett 

ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan 
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ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is 

hasznosítani tudnak.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási stratégiáknak, 

amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják és 

fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el. 

A szakgimnáziumokban a fentieknek megfelelő általános nyelvoktatáson túl a tanulók a képzési 

irányuknak és nyelvi szintjüknek megfelelő szakmai tartalmakkal is megismerkednek a célnyelven. A 

szakmai nyelv integrálása már a kezdetektől erősítheti a tanulók motivációját, és hozzájárulhat ahhoz, 

hogy nyelvtudásuk és szaktudásuk kölcsönösen erősítse egymást, így sikeresebbé váljanak a pályafutásuk 

során. 

 

 

Az elérendő célokat és nyelvi szinteket a NAT 2020 és a helyi tantárgyi program kétéves képzési 

szakaszokra bontva határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az 

évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel. 

 

 4. évfolyam 6. évfolyam 

 

8. évfolyam 

 

10. évfolyam 

 

12.-13. 

évfolyam 

 

Második 

idegen nyelv 
- - - A1 A2-B1 

 

Az idegen nyelvi NAT 2020 és a helyi tantárgyi program a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg 

a nyelvtanulás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az 

összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban 

nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be a NAT 

2020 és a helyi tantárgyi programbe.  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a Nat-ban 

megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton érintkezik az 

anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, a szövegértelmezés, a szóbeli és írásbeli kommunikáció 

számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, az idegen nyelv tanulása során 

elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén. A két terület erősítheti 

egymást, olyannyira, hogy megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és 

nyelvhasználó, akinek hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, 

hogy tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, az 

interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. Míg 

korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta az internet, ma már 

számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok 

és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a 

blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos 
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fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák 

kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

A szakgimnáziumokban a szakmai nyelvi tartalmak integrálása is segíthet az önálló nyelvtanulóvá 

válásban. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének, 

igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási folyamatba. A nyelvtanulás 

ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tantárgynál több lehetőséget 

nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik 

kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.  

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, 

összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el 

egymástól; a hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig integráltan 

történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek 

óraszámok a fejlesztési egységek mellett.  

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, ebben találhatók a más tantárgyakkal való 

kapcsolódási pontok. Az együttműködés a tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal 

elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a témák, 

témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

A 9–10. és a 11–12. - 13. évfolyam számára közös témalista készült, melyet a középiskolák 

általános képzésének sokfélesége indokol (tagozatok, fakultációk, szakmacsoportok). Az ajánlott témák 

feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét az adott intézmény helyi tantervével 

összhangban célszerű meghatározni. Az ajánlott témakörök listája kitekintést tartalmaz a célnyelvi 

kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák fejlesztését. Szem előtt kell tartani azt is, 

hogy az idegen nyelvek tanulásának célja egyre inkább az, hogy egy közvetítő nyelv birtokába jussunk, így 

az is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a célnyelvi országok mellett más kultúrákat is 

megismerjenek és elfogadjanak a tanulók, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki tudjanak próbálni, 

amelyekben a kommunikációs partnernek sem anyanyelve a célnyelv. 

A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszára vonatkozó, az 

adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait sorolja fel. A fejlesztés tartalma elnevezésű cella olyan 

tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés megvalósítható, így ezek 

követelményként is felfoghatók. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a 

tartalomba. 

A NAT 2020 és a helyi tantárgyi program a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek 

céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz 

végére előírt KER-szinthez.  

 

A tanulók értékelésének módszere. Ellenőrzés és értékelés. 

 

 A tanítás folyamán a szaktanár folyamatosan szem előtt tartva a NAT által kitűzött 

gyakorlati nyelvtudás elsajátításának igényét, választhat az egyéniségének és a tanított 

csoport adottságainak leginkább megfelelő módszerek közül. A szaktanár módszertani 

szabadságát tiszteletben tartva javasolható a kommunikatív jellegű feladatok és gyakorlatok 
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gyakori alkalmazása már a kezdeti nyelvtanítási szakasztól. A szituációs gyakorlatok   a  

tanulók   nyelvi   ismereteinek  fejlesztése  mellett  (beleértve  itt  a 

beszédszándékok megfelelő kifejezésének elsajátítását) fokozott lehetőséget nyújtanak a 

személyiségfejlesztésre, mivel aktivitásra, együttműködésre és a problémamegoldó készség 

fejlesztésére nevelnek. 
 

 A megfelelő nyelvi tudatosság elérése érdekében célszerű a használt tankönyvekben 

található nyelvtani és lexikai feladatok megoldása mellett tematikus nyelvtani számonkérő 

gyakorlatokkal kiegészíteni a gyakoroltatást. 
 

   Az eredményes tanítás-tanulás folyamat alapfeltétele a folyamatos, rendszeres ellenőrzés 

és értékelés, amelynek során képet kapunk arról, hogy a tanulók milyen szinten 

sajátították el a tananyagot, s hol tartanak az alapkészségek fejlesztésében, milyen 

mértékben képesek teljesíteni a tantervi követelményeket. 

 

 Az értékelés visszajelzést nyújt a tanárnak és a tanulóknak közös munkájuk 

sikerességéről, és egyben útmutatást szolgáltat a további munka megtervezéséhez is. 
 

 Ezen tantervben megfogalmazott követelmények 40 %-os teljesítése a felsőbb 

osztályba való továbbhaladás feltétele,  maximális - itt 85 %-ban - való teljesítése a 

jeles tanulóktól várható el. 

 

 Az ellenőrzés és értékelés fontos célja, hogy a tanulókat alapos, szigorú ön-, valamint 

társaik kulturált ellenőrzésére neveljük. 
 

 Mindezek közben fontos a tanulók egyéniségét, képességeit és szorgalmát is szem előtt 

tartani. A számonkérés és értékelés formái szintén a szaktanár egyéniségéhez és a csoport 

jellegéhez igazodnak, de célszerű bizonyos változatosságot, sokféleséget biztosítani ezen 

a területen is. Ügyelnünk kell az írásbeli és szóbeli számonkérési módok megfelelő 

arányára. 
 

 A lexikai jellegű feladatokban komoly hangsúlyt kapnak a szómagyarázatok és a 

szinonimák keresése, ill. a tanult szavak körülírása. Az új nyelvtani és lexikai anyag 

komplex elsajátítását számonkérhetjük fordítási feladat, tömörítési gyakorlatok, 

kérdésekre adott válasz formájában. 
 

 Mivel a tantárgyi szakaszok logikai egységet jelentenek a tananyagban, lezárásukként 

célszerű írásos számonkérést is tartani, melynek segítségével értékelhető az elért 

teljesítmény. 
 

 A szóbeli ellenőrzési formák állandó összetevői a tanóráknak, hiszen a NAT 

célkitűzéseinek megfelelően élő beszédnyelvet tanítunk. Az önálló tanulói 

gondolatkifejtés, beszámolók, szituációk kidolgozása és a képleírások a leggyakoribb 

szóbeli  számonkérési  formák.  Évenként  javasolható  egy-egy  memoriter  tanítása- 
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számonkérése is. 
 

 A tanév ill. más nagyobb tantervi egységek végén célszerű felmérnünk a tanulók 

nyelvi tudatosságát, nyelvi készségeit, lexikai ismereteit és a tanított tananyag általános 

elsajátításának fokát – osztályozó vizsgák feltételrendszerét is itt határozzuk meg. 

Írásbeli felmérésként teszt, nyelvtani feladatsor, fordítási és fogalmazási feladatok 

javasolhatók. A szóbeli felmérés célszerű eszközei lehetnek a témakörökön belüli címekről 

való gondolat kifejtés- társalgás, képleírás, szövegértési és szituációs feladat. 

 

 Tartalma szerint az ellenőrzés vonatkozhat ismeretekre és készségekre. Formája 

szerint lehet írásbeli és szóbeli. 
 

A szóbeli ellenőrzés szempontjai: 

- szókincs 

- kiejtés, intonáció, folyamatosság 

- nyelvhasználat 

- nyelvhelyesség 
 

Az írásbeli ellenőrzés szempontjai: 

- információ mennyisége 

- szöveg megszerkesztettsége 

- szókincs választékossága 

- nyelvi helyesség 

- helyesírás 

 

 Egy tanév alatt legalább a heti óraszámmal megegyező számú témazáró dolgozatot 

kell íratni,  melynek érdemjegye pirossal kerül az osztálynaplóba, s a félévi / év végi 

osztályzatok megállapításánál súlyozott jelentéssel bír. 
 

 A tanuló szóbeli teljesítménye lehet: 

o hibátlan, illetve minimális hibával: jeles 

o többé-kevésbé hibátlan:  jó 

o gyakoribb hibákkal, esetenként félreérthető: közepes 

o hiányos, gyakori hibákkal, többször félreérthető: elégséges 

o teljesen hibás, értelmetlen: elégtelen 

 A tanuló írásbeli teljesítménye lehet: 
85% - jeles 

40% - elégséges 

 

A köztes érdemjegyek százalékos határait az adott csoportban oktató tanárok döntik el. 

 
Az alkalmazott ellenőrzési módszerek: 
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 feladatlapok (teszt, nyelvtani feladatsor, fordítási és fogalmazási feladatok) 
 

 szóbeli felelet (feladatok megoldása, lényegkiemelés, érvelés, kiselőadás felkészülés 

alapján, a témakörökön belüli címekről való gondolatkifejtés- társalgás, képleírás, 

szövegértési és szituációs feladat. stb.); 

 témazáró  dolgozat   (nagyobb   témakörök   végén,   vagy  több   témakör   együttes 
zárásakor); 

 otthoni munka (házi feladatok megoldása, gyűjtőmunka, kiselőadás készítése stb.); 

 csoportmunka (szerepjátékok, érvelés és szituációs helyzetgyakorlatok stb.); 

 versenyeken, vetélkedőkön való szereplés, elért eredmények. 

 

 A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. 
 

 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

 

Fontos, hogy a diákok saját taneszközeit (könyv, munkafüzet, szótár) az iskola audio-, és 

videokazettákkal, multimédiás eszközökkel, egy- és kétnyelvű szótárakkal, illetve a 

csoportlétszámnak megfelelő mennyiségű gyakorlókönyvekkel és a szókincsfejlesztéshez 

nélkülözhetetlen olvasókönyvekkel egészítse ki. 

A technikai eszközök között a legfontosabb az interaktív tábla digitális tananyagokkal,  a DVD-

lejátszó hiszen ezek segítségével könnyebben sajátíthatják el a tanulók a helyes kiejtést, és 

ezekkel fejleszthető beszédértési készségük is. 

Ezen kívül még elengedhetetlen a számítógép és a fénymásoló használata a saját fejlesztésű 

tananyag szerkesztéséhez és sokszorosításához. 
 

A taneszköz kiválasztásánál érdemes előnyben részesíteni az alábbi jellemzőket 

 feladatokban gazdag, 

 az egyéni haladást jól szolgáló, differenciált tanulást-tanítást támogató, 

 az önálló tanulásra ösztönző, azt lehetővé tevő, tehát a tanulásirányítást jól 

megvalósító, 

 legyen  motiváló  hatású,  például  matematikatörténeti  kitekintés,  utalás  más 

tantárgyak tartalmára, 

 tanultakat rendszerező és jól strukturált, 

tipográfiailag jól szerkesztett (pl. ábrák, kiemelések), didaktikailag jól felépített 

tankönyveketA tankönyvek az engedélyezett tankönyvcsaládokból kerülnek 

ki. A tankönyvek, tankönyvcsaládok megítélésének szempontjai: 

 

2.  A célcsoport sz empontjá ból  

-korosztály 

-a tanulás célja 

-felszereltség 
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3.  A feltételr endsz er szempontjából  

-a követelmények 

-a tanítás körülményei 

-felszereltség 
 

4.  Sz aktárg yi sz empontok  

-nyelvi és műveltségi tartalmak 

-szövegfajták 

-gyakorlattípusok 

-nyelvtani koncepció 

-szókincs minősége és mennyisége 

-készségfejlesztés kiegyensúlyozottsága 
 

5.  Módsz ertani sz empontok  

-tanítási technikák 

-differenciálás 
 

 

Ezek figyelembe vételével a könyvek kiválasztása tanévenként történik. 
 

 

A tantárgyi óraszámok - a szakgimnáziumban az iskola által biztosított lehetőség, szabadon választható 

 

 

 

 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13.évf 

Második idegen nyelv 2 óra  2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 

 

 

A helyi tanterv NAT 2020 és a helyi tantárgyi programi megfeleltethetősége 

 

A NAT 2020 és a helyi tantárgyi program által biztosított 10 %-os szabad mozgástér a 

megtanított ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra kerül felhasználásra, tehát új tartalmi 

elemekkel a témák nem bővülnek, csak bizonyos résztémákra szánt órakeret került 

megnövelésre. 
 

9–10. évfolyam 

A 9. évfolyamon a nyelvi előkészítő év után második idegennyelv-tanításának elsődleges 

célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Az élő idegen 
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nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók 

tudása a második nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven 

is információt szerezzenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében 

segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési 

szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez 

kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg.  Tudatosítani  kell, hogy a nyelvtudás 

kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban 

csakúgy, mint később a szakmai pályafutás során. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy 

ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak 

figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával 

szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi 

kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 

meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós 

formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás. 

Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az 

önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik 

tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 
 

Az óraszámok megoszlása 9. és 10. évfolyamon (fakultatív) 

 

 Óraszám 9. évf. Óraszám 10. évf. 

 2 óra/hét 

(72 óra) 

2 óra/hét 

(72 óra) 

Személyes vonatkozások, család 10 óra 11 óra 

Ember és társadalom 8 óra 7 óra 

Környezetünk 8 óra 10 óra 

Az iskola 8 óra 8 óra 

A munka világa 4 óra 4 óra 

Életmód 10 óra 8 óra 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 10 óra 10 óra 

Utazás, turizmus 8 óra 6 óra 

Tudomány és technika 2 óra 2 óra 

Gazdaság és pénzügyek 4 óra 6 óra 
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Általános fejlesztési feladatok a 9. és a 10. évfolyamon 

 

Fejlesztési 

egység 

 

Hallott szöveg értése 

Előzetes 

tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez 

kapcsolódó feladatok megoldása. 

 

 

 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások megértése; az 

ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések megértése; a tanult 

témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és beszédfordulatok 

felismerése, és ezekből következtetés a szövegek témájára, tartalmára; 

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakörökben elhangzó 

szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra 

támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi 

óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, 

eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek 

bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a 

szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan; 

a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével. 

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének követése 

a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. Különböző 

beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 

megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség 

esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató 

multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, 

célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, 

interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 
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 kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a 

hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő 

használata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megértetés, 

illetve a beszédpartner megértése érdekében; törekvés a célnyelvi 

normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre bővülő 

szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások 

megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás strukturált, 

előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal). Lehetőség esetén 

kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás célnyelvi beszélőkkel. 

Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés 

alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, 

pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való 

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 

alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről; 

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 

megfogalmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; a 

szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 
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 összekapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati 

összefüggések kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert 

témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, 

indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi 

normához közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 

szövegek lényegének, tartalmának megértése. 

 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése; 

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének 

megértése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése; 

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, 

művészeti alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 
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Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése (pl. 

leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése. 

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek 

olvasása. 
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Fejlesztési egység 

 

Íráskészség 

 
Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 

témájú szövegek alkotása. 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az őt 

érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, 

fórumbejegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartalmakkal 

való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rap írása). 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). Gyakori 

írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű létrehozása során 

(pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS- ben 

használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés. 

 

 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, 

dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, 

plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek. 
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Ajánlott témakörök a 9-10 évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személye 

családi kapcsolatok. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és 

háztartás. 
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A családi élet mindennapjai  
Etika: önismeret, ember az 

időben: gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor, öregkor, családi 

élet. 

Ember és társadalom 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; fogyatékkal 

élők, szegények és gazdagok. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szórakozási lehetőségek. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fenntarthatóság, 

környezettudatosság otthon és 

a lakókörnyezetben, víz és 

energia- takarékosság, 

újrahasznosítás. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; hon- 

és népismeret: lakóhely és 

környék hagyományai, az én 

falum, az én városom. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett természeti 

érték, változatos élővilág, az 

időjárás tényezői. 

 

Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 

Saját iskolájának 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. Az 

ismeretszerzés különböző módjai. 

 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Történelem, társadalmi, és 

állampolgári ismeretek: a 

tudás fogalmának 

átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig tartó 

tanulás. 

 

Informatika: digitális 

tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

A munka világa 

Foglalkozások 

 

Önéletrajz. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: pályaorientáció és 

munka. 
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Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek 



 

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum 

Szakmai Program 

 

306  

 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (orvosnál). 

megelőzése, egészséges 

ételek. 

 
Biológia-egészségtan: 

testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, 

elsősegély. 

 
Testnevelés és sport: a 

rendszeres testedzés hatása a 

szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, 

mozi, koncert, kiállítás stb. Sportolás, 

kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, 

tévé, számítógép, internet. 

. 

Földrajz: más népek 

kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

rövid epikai, lírai, drámai 

művek olvasása, a reklám és a 

popzene új szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, 

médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, 

népi játékok, példaképek 

szerepe, sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, 

klasszikus zene, pop- zene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció 

alapelemei, beszédre 

késztetés, befogadás, 

értelmezés, különböző 

kultúrák mítoszai, mondái. 

 

Vizuális kultúra: művészi 

alkotások leírása, 

értelmezése. 



 

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum 

Szakmai Program 

 

307  

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 

kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, 

bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.). 

Turisztikai célpontok. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, 

közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, 

környezettudatosság a 

közlekedésben. 
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 Földrajz: a kulturális élet 

földrajzi alapjai, nyelvek és 

vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok turisztikai 

jellemzői. 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Az 

internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a 

munkában. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

fizika: tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezések, 

találmányok. 

 

Informatika: számítógépen 

keresztül való kapcsolattartás, 

információ keresése, az 

informatikai eszközöket 

alkalmazó média megismerése, 

az elterjedt 

infokommunikációs eszközök 

előnyeinek és kockázatainak 

megismerése, a netikett 

alapjainak megismerése, 

élőszóval kísért bemutatók és 

felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Zsebpénz. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos vásárlás, 

pénzügyi ismeretek. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel rezsi, 

zsebpénz. 

 

A továbbhaladás feltételei 9. évfolyam: 

 A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét 

információt. 

 Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet 

mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. 

 Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott 

szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

 Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról 
 



 

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum 

Szakmai Program 

 

309  

A továbbhaladás feltételei 10. évfolyam: 

 

 Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja 
keresni. 

 Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert dologról van szó. Megérti a 
rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét. 

 Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, amely ismert 
tevékenységhez kapcsolódó közvetlen információcserét igényel. Megérteti magát a társasági 
beszélgetésben. Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait. 

 Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra reagál. Képes jelezni, mikor követi a 
kommunikációt, de ritkán ért meg eleget ahhoz, hogy saját maga fenn tudja tartani a 
beszélgetést. 

 Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni. 
 Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, de még rendszeresen elkövet alapvető hibákat. 

Szókincse elegendő az alapvető kommunikációs szükségletek kielégítésére. 
 

11–12 – 13.  évfolyam(kötelezően választott) 

A 11-12 – 13. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan a 

nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a 

tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb 

kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű 

információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen meghatározott 

témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg 

az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan 

fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten 

is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12.-13 évfolyam végére olyan 

tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló 

fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész 

életükön át. 

A második idegen nyelvből a középiskola 12.-13. évfolyamának végére a tanulóknak el 

kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2/B1 szintre.  

A 13. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő 

kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő 

felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 

döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 

kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal. 
 

Az óraszámok megoszlása 11. 12. és 13. évfolyamon (kötelezően választott) 

 

 Óraszám 11. évf. Óraszám 12. 

évf. 

Óraszám 12. 

évf. 

2 óra/hét (72 

óra) 

 2 óra/hét(72 óra) 2 óra/hét (72 

óra) 

2 óra/hét (62 

óra) Személyes vonatkozások, család 5 óra 5 óra 5 óra 

Ember és társadalom 6 óra 5 óra 4 óra 

Környezetünk 9 óra 6 óra 5 óra 
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Az iskola 8 óra 7 óra 5 óra 

A munka világa 8 óra 10 óra 8 óra 

Életmód 8 óra 7 óra 6 óra 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 5 óra 6 óra 4 óra 

Utazás, turizmus 5 óra 8 óra 7 óra 

Tudomány és technika 9 óra 8 óra 8 óra 

Gazdaság és pénzügyek 9 óra 10 óra 10 óra 

   

Általános fejlesztési feladatok a 11. 12.és 13. évfolyamon 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és 

bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó. 

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

körhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák esetén. 

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 

részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések 

segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 

lényegének megértése. 

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az 

események közvetítik. 

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként 

előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat 

jelentésének kikövetkeztetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, 

visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és rádióműsorok, 

filmelőzetesek, filmek. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

 

 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az 

iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. egyszerű 

gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

  

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is 

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe 

tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal 

történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 
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Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, 

könyvek. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. Az 

összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. Önellenőrzés és 

önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. Mindezeknek a szóbeli 

érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk 

kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 
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A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 
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szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő 

újságcikkekben. A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt 

érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. A fenti 

tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 
 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

 

 

 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján az őt 

érdeklő, ismert témákról. 

 

 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásaokról és véleményről 

írásbeli beszámolás, valamint tvélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj főbb 

jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 
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Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős 

témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 
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tanároknak. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet 

készítése. Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-

mailben megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány 

szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való 

alkalmazása. Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való 

megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes 

adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű 

információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. 

tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók. 

Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. 

Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 
 

 

Ajánlott témakörök a. 11. - 12 évfolyamon 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló életének fontos állomásai. 

Személyes tervek, továbbtanulás. 

Családi élet, családi kapcsolatok, konfliktusok. A 

családi munkamegosztás, otthoni teendők. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és 

háztartás. 

 

Etika: önismeret, ember az 

időben: gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor, öregkor, családi 

élet. 
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Ember és társadalom 

Emberek külső és belső jellemzése. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. Női 

és férfi szerepek, ismerkedés, házasság, 

Etika: társas kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; fogyatékkal 

élők, szegények és gazdagok. 

 

felelősségvállalás. 

Ünnepek, nemzeti ünnepek. 

Öltözködés, divatirányzatok. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, 

tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

 

Környezetünk 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 

lehetőségek. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Élet a városban és a faluban. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat, Magyarország és a célország klímája. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fenntarthatóság, 

környezettudatosság otthon és 

a lakókörnyezetben, víz és 

energia- takarékosság, 

újrahasznosítás. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; hon- 

és népismeret: lakóhely és 

környék hagyományai, az én 

falum, az én városom. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett természeti 

érték, változatos élővilág, az 

időjárás tényezői. 

 

Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. Az 

ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az 

internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

A célország iskolarendszere. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok iskolai ünnepek. 

Történelem, társadalmi, és 

állampolgári ismeretek: a 

tudás fogalmának 

átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig tartó 

tanulás. 

 

Informatika: digitális 

tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

A pénz szerepe a mindennapi életben. Foglalkozások 

és a szükséges kompetenciák. Pályaválasztás, 

továbbtanulás vagy munkába állás. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: pályaorientáció és 

munka. 
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Életmód 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. Stresszoldás. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek 

megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés, a célország konyhája. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

 

Biológia-egészségtan: 

testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, 

elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a 
rendszeres testedzés hatása a 

szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, 

mozi, koncert, kiállítás stb. Sportolás, 

kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, 

tévé, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Földrajz: más népek 

kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

rövid epikai, lírai, drámai 

művek olvasása, a reklám és a 

popzene új szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, 

médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, 

népi játékok, példaképek 

szerepe, sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, 

klasszikus zene, pop- zene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció 

alapelemei, beszédre 

késztetés, befogadás, 

értelmezés, különböző 

kultúrák mítoszai, mondái. 

 

Vizuális kultúra: művészi 

alkotások leírása, 

értelmezése. 
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Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 

kerékpáros közlekedés. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, 

bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.). 

Turisztikai célpontok Magyarországon és acélországban. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, 

közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, 

környezettudatosság a 

közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet 

földrajzi alapjai, nyelvek és 

 

 vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok turisztikai 

jellemzői. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Az 

internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a 

munkában, társas oldalak szerepe a fiatalok életében. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

fizika: tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezések, 

találmányok. 

 

Informatika: számítógépen 

keresztül való kapcsolattartás, 

információ keresése, az 

informatikai eszközöket 

alkalmazó média megismerése, 

az elterjedt 

infokommunikációs eszközök 

előnyeinek és kockázatainak 

megismerése, a netikett 

alapjainak megismerése, 

élőszóval kísért bemutatók és 

felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

Zsebpénz. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlási szokások, szolgáltatások (például posta, bank). 

Fogyasztás, reklámok. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos vásárlás, 

pénzügyi ismeretek. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel rezsi, 

zsebpénz. 

 

A továbbhaladás feltételei: 

 Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek 
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ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a 

szabadidő stb. terén. 

 Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során 

adódik. 

 Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy 

amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. 

 Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá 

röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket. 
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10% órakeret A NAT 2020 és a helyi tantárgyi programon kívüli 

tantárgyi tartalom 

Célok 

 Online gyakorlás nyelvtanító weboldalok 

segítségével, a kiadói weboldalak felhasználása  

Az önálló tanulás 

képességének fejlesztése 

 Projektmunkák készítése  A csapatmunkához 

szükséges  kooperatív 

képességek fejlesztése  

 Műszaki leírások, használati utasítások 

értelmezése  

A választott szakmához kötődő szövegek 

értelmezése 

Könnyített olvasmányok angolul, eredeti nyelven 

filmek megtekintése 

Álláskérő levél, szakmai önéletrajz írása angolul 

 

Szakmákhoz kötődő 

szókincs fejlesztése, a 

szakmai motiváció 

elmélyítése 

Komplex 

készségfejlesztés, hallott 

szöveg- értési képesség 

fejlesztése, pályaválasztás 

elősegítése, motiváció 

erősítése 

 

10% órakeret A NAT 2020 és a helyi tantárgyi programon kívüli 

tantárgyi tartalom 

Célok 

4 óra Szakmai tartalmak angolul, szakmai szövegek 

értelmezése ,felhasználása az alapkészségek 

fejlesztésére  

Szakmai tudatosság 

erősítése, 

pályaválasztás 

elősegítése 

5 óra Blogok, csetelés, interaktív feladatok  a neten Az önálló tanulás 

képességének 

fejlesztése  

5 óra Filmek eredeti nyelven 

Könnyített olvasmányok feldolgozása 

Élményszerű 

nyelvtanulás, 

kitekintés a célnyelvi 

kultúrára, 

interkulturális 

tudatosság 
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IT SZAKMAI IDEGEN NYELV (angol) 

 
IT szakmai angol nyelv 

Szakgimnáziumi  képzés 

összes óraszáma 

évfolyam 9.  10.  11.  12.  

heti óraszám: 2 2 0 0 

szint (évfolyam végére) A2 B1 - - 

összes óraszám:  72 72 0 0 144 

 

9. évfolyam 

FELADATOK  (A2 szintig): 

 Angol nyelvű szóbeli kommunikáció munkatársakkal és ügyfelekkel  

 Angol nyelvű írásbeli kommunikáció munkatársakkal és az ügyfelekkel  

 Angol nyelvű szakmai témájú e-mailek olvasása és megválaszolása 

 Találkozó egyeztetése angol nyelven  

 Kezelési útmutató, termékdokumentáció összeállítása angol nyelven  

 Angol nyelvű prezentáció készítése informatikai szakmai témában  

 Internetes keresés angol nyelvű általános és speciális informatikai kifejezéseket használva  

 Az elektronikus és a nyomtatott formátumú angol nyelvű szakmai anyagok olvasása és 

értelmezése  

 Internetes angol nyelvű szakmai fórumok olvasása, hozzászólások írása  

 Videó-megosztó portálokon található szakmai témájú videók értelmezése 

 

SZAKMAI ISMERETEK (A2 szintig): 

 Általános angol nyelvű kommunikáció, beszéd, olvasás  

 Írásbeli és szóbeli kommunikációs formulák ismerete angol nyelven  

 Angol nyelvű szakmai kommunikáció a munkatársakkal és a partnerekkel  

 Alapvető informatikai szakmai szókincs ismerete 

 

 

1. A tantárgy tanításának célja  

Az informatikában különösen fontos szerepe van az angol nyelvnek, mivel egy informatikus esetében sem 

a tanulási folyamat, sem pedig a munkavégzés nem lehet hatékony a megfelelő szintű angol nyelvi tudás 

nélkül. Az IT munkahelyeken egyértelmű elvárás az angol nyelvtudás, ennek hiányában még erős szakmai 

ismeretek birtokában is szinte lehetetlen elhelyezkedni.  
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A tantárgy elsődleges célja az, hogy hozzájáruljon olyan szintű angol nyelvi kompetencia kialakulásához, 

amivel IT munkakörnyezetben képesek lesznek a tanulók szóban és írásban is angolul magabiztosan 

kommunikálni, valamint könnyedén megérteni és feldolgozni az írásos, hang- vagy videó alapú szakmai 

anyagokat.  

A tantárgy támaszkodik a közismereti NAT 2020 és a helyi tantárgyi programben meghatározott idegen 

nyelvi órákon megszerzett kompetenciákra. Ideális esetben a tanuló már általános iskolában stabil 

alapokat szerzett angol nyelvből, és ezt a közismereti angol nyelvórákon tovább mélyíti. Szélsőséges 

esetben azonban az is elképzelhető, hogy egy adott tanuló korábban soha nem tanult tanórai keretek 

között angol nyelvet, és szakgimnáziumi tanulmányai alatt is másik idegen nyelvet választott. A tantárgy 

oktatása során minden esetre fel kell készülni, és vegyes összetételű csoport esetén differenciált oktatási 

módszereket kell alkalmazni. A lényeg, hogy minden tanulót a lehetőségeihez és az előzetesen 

megszerzett angol nyelvi kompetenciáinak figyelembe vételével, a lehető legmagasabb angol nyelvi 

tudásszintre kell hozni annak érdekében, hogy a szakmai tudása mellett az angol tudása minél kevésbé 

legyen akadálya a szakmai fejlődésének és a későbbi hatékony munkavégzésének.  

2.Témakörök: 

Témakör óraszám 

1.  Munkavégzés egy IT cégnél 

 

10 

2. Számítógépes rendszerek 

 

10 

3. Weboldalak 

 

10 

4. Adatbázisok 

 

10 

5. Kereskedelem 

 

12 

6. IT támogatás 

 

10 

7.  IT biztonság 

 

10 

 

3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Témakör Kapcsolódó közismereti tartalmak Szakmai tartalmak 
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1.  Munkavégzés egy IT cégnél 

 

Bemutatkozás, bemutatás, 

munkaköri leírás, napirend, 

kommunikálás (párbeszédek) 

igeidők 

www jelentése, hardver, 

szoftver  

2. Számítógépes rendszerek 

 

segédigék, igeidők,  szoftver, számítógép 

használat 

3. Weboldalak 

 

Kérdőszavak, folyamatleírás, 

igeidők 

weboldal funkciója, 

jellemzői 

4. Adatbázisok 

 

tanács kérése, adása, igeidők adatbázisok, adatok 

kezelése 

5. Kereskedelem 

 

minőség, mennyiség, igeidők hálózatok, online műveletek 

6. IT támogatás 

 

 igeidők, párbeszéd hardver, probléma 

megoldása, folyamata 

7.  IT biztonság 

 

segédigék, tiltás, engedély kérése, 

adása, igeidők 

biztonsági szabályok, 

biztonsági folyamat  

 

4. Kompetenciák 

4.1. Hallás utáni szövegértés          

Elsődleges célja, hogy az angol nyelvű hallás utáni szövegértést fejlessze, és felkészítsen a későbbi önálló 

szóbeli kommunikációra.  

4.2. Szóbeli kommunikáció          

Célja, hogy a beszédkészséget fejlessze. Míg az előző kompetencia során nem feltétlenül kellett 

megszólalniuk a tanulóknak, ebben a részben a legfontosabb feladat, hogy önállóan beszéljenek egy 

témáról angolul, illetve hétköznapi, munkahelyi vagy más informatikához kapcsolódó környezetben zajló 

szituációban párbeszédet folytassanak.  

Ennek során nem az a cél, hogy összetettebb nyelvi szerkezeteket vagy nagyon választékos szókincset 

használjanak, a hangsúly a magabiztos megszólaláson van.  

4.3. Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon       

Ebben az esetben a két készség elmélyítését végezzük egy izgalmas projekt keretében. A tanulóknak 

például három-négy fős csoportban egy általuk kiválasztott informatikai termék gyártójának vagy 

forgalmazójának a szerepét kell felvállalniuk.  
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 4.4. Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása       

Az írásos angol nyelvi szakmai szöveg megértésére helyezzük a hangsúlyt, ami az egyik legfontosabb 

készség egy informatikus esetében. A cél érdekében különböző angol nyelvű szakmai anyagokat 

tanulmányozhatnak és értelmezhetnek a tanulók. Az alábbi területekről javasolt angol nyelvű 

segédanyagokat választani:  

- IT alapismeretek, programozás vagy weblapkészítés témakörben a szakmai tanulmányaikhoz 

kapcsolódó bevezető jellegű elektronikus tananyag  

- Termékleírás, kézikönyv  

- IT trendekkel, újdonságokkal, hírekkel foglalkozó portál  

 4.5. Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail        

A legtöbb IT cég nemzetközi környezetben dolgozik, így általánosnak mondható az a szituáció, amikor 

különböző országokban élő, különböző anyanyelvű munkatársaknak kell közös projekten dolgozniuk. 

Ilyen esetben szinte mindig az angol a közvetítő nyelv. Leggyakoribb az e-mail kommunikáció, de eléggé 

elterjedt az azonnali üzenetküldő szolgáltatások (chat) használata is.  

Az e-mail esetében először röviden át kell tekinteni az angol nyelvű e-mail formai szabályait (megszólítás, 

köszönetnyilvánítás, elköszönés) és általános formuláit.  

4.6. Keresés és ismeretszerzés angol nyelven        

A célirányos ismeretszerzés és információhoz jutás  

A tanulók kitalálhatnak maguknak egy miniprojektet egy olyan szakmai területen, ahol még nem 

rendelkeznek számottevő ismeretekkel, majd kereshetnek minden lépés megtételéhez megfelelő 

internetes forrást vagy leírást.  

4.7. Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon       

Egy nagyobb projekten dolgozhatnak a tanulók, amellyel az olvasott szöveg értelmezésének, az önálló 

szövegalkotásnak, valamint az írásbeli kommunikációnak a készségeit mélyítik el izgalmas, játékos 

formában.  

Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy szövegrészletek szó szerinti átvétele a meglévő angol nyelvű 

forrásokból nem megengedett. A projektcsoportok igyekezzenek újszerű formában és megközelítésben 

elkészíteni az ismertetőt.  

5. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

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

az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában zajlik.  

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezet 

kerete 

Alkalmazható eszközök 

és felszerelések 
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egyéni  csoport osztály 

1. magyarázat    x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés  x x  

4. vita  x x  

5. szemléltetés   x  

6. projekt   x   

7. kooperatív tanulás  x   

8. szerepjáték  x   

9. házi feladat x    

10. digitális alapú 

feladatmegoldás 
x x  

 

 

5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete (differenciálási módok) Alkalmazható eszközök és 

felszerelések 
egyéni 

csoport- 

bontás 

osztály- 

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1 Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 

x x   

1.2 Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 

x x   

1.3 Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x   

1.4  Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x    

1.5 Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 

x    

1.6 Információk önálló 

rendszerezése 

x    

1.7 Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 

x    
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2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1 Írásos elemzések készítése x    

2.2 Leírás készítése  x   

2.3 Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 

x x   

2.4 Tesztfeladat megoldása x    

2.5 Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 

x x   

2.6 Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 

 x x  

2.7 Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 

 x x  

3. Komplex információk körében 

3.1 Esetleírás készítése  x   

3.2 Elemzés készítése 

tapasztalatokról 

x x   

3.3 Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 

 x   

3.4 Utólagos szóbeli beszámoló  x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1 Csoportos munkaformák 

körében 

 x   

4.2 Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 

 x   

4.3 Csoportos helyzetgyakorlat  x   

4.4 Csoportos versenyjáték  x   

 

6. A tantárgy értékelésének módja 

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

10. évfolyam 

FELADATOK (B1 szintig) : 
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 Angol nyelvű szóbeli kommunikáció munkatársakkal és ügyfelekkel  

 Angol nyelvű írásbeli kommunikáció munkatársakkal és az ügyfelekkel  

 Angol nyelvű szakmai témájú e-mailek olvasása és megválaszolása 

 Találkozó egyeztetése angol nyelven  

 Kezelési útmutató, termékdokumentáció összeállítása angol nyelven  

 Angol nyelvű prezentáció készítése informatikai szakmai témában  

 Internetes keresés angol nyelvű általános és speciális informatikai kifejezéseket használva  

 Az elektronikus és a nyomtatott formátumú angol nyelvű szakmai anyagok olvasása és 

értelmezése  

 Internetes angol nyelvű szakmai fórumok olvasása, hozzászólások írása  

 Videó-megosztó portálokon található szakmai témájú videók értelmezése 

 

SZAKMAI ISMERETEK (B1 szintig): 

 

 Általános angol nyelvű kommunikáció, beszéd, olvasás  

 Írásbeli és szóbeli kommunikációs formulák ismerete angol nyelven  

 Angol nyelvű szakmai kommunikáció a munkatársakkal és a partnerekkel  

 Alapvető informatikai szakmai szókincs ismerete 

 

1. A tantárgy tanításának célja  

Az informatikában különösen fontos szerepe van az angol nyelvnek, mivel egy informatikus esetében sem 

a tanulási folyamat, sem pedig a munkavégzés nem lehet hatékony a megfelelő szintű angol nyelvi tudás 

nélkül. Az IT munkahelyeken egyértelmű elvárás az angol nyelvtudás, ennek hiányában még erős szakmai 

ismeretek birtokában is szinte lehetetlen elhelyezkedni.  

A tantárgy elsődleges célja az, hogy hozzájáruljon olyan szintű angol nyelvi kompetencia kialakulásához, 

amivel IT munkakörnyezetben képesek lesznek a tanulók szóban és írásban is angolul magabiztosan 

kommunikálni, valamint könnyedén megérteni és feldolgozni az írásos, hang- vagy videó alapú szakmai 

anyagokat.  

 

 

2.Témakörök 

Témakör Óraszám 

8. Munkavégzés az IT világában 10 

9. Hálózati rendszerek 

 

10 

10. Kommunikáció  12 

11. Adminisztráció 10 
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12. Kapcsolattartás 10 

13. Fejlesztés 10 

14. IT megoldások 10 

 

3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Témakör Kapcsolódó közismereti tartalmak Szakmai tartalmak 

8. Munkavégzés az IT világában segédigék, felszólítás, 

gyakoriságot kifejező 

időhatározók 

IT munkahelyek szabályai, 

kötelezettségek 

9. Hálózati rendszerek 

 

javaslatok adása, leírás, igeidők hálózatok, hardver 

10. Kommunikáció  mellékmondatok, feltételek 

kifejezése, névelők 

hálózat, böngésző, 

elektronikus levelezés 

11. Adminisztráció igeidők, sorrend kifejezése táblázatok, rendszer 

adminisztráció 

12. Kapcsolattartás feltétel kifejezése, kérés, kérdés 

kifejezése 

szórakoztatóipar, 

videókonferencia, 

továbbképzés 

13. Fejlesztés követelmények, terv kifejezése kódolás, szoftverfejlesztés, 

rendszer elemzése 

14. IT megoldások igeidők, tanács adása számítógéppel kapcsolatos 

lehetséges problémák, súgó 

 

4. Kompetenciák 

4.1. Hallás utáni szövegértés          

Elsődleges célja, hogy az angol nyelvű hallás utáni szövegértést fejlessze, és felkészítsen a későbbi önálló 

szóbeli kommunikációra.  

4.2. Szóbeli kommunikáció           

Célja, hogy a beszédkészséget fejlessze. Míg az előző kompetencia során nem feltétlenül kellett 

megszólalniuk a tanulóknak, ebben a részben a legfontosabb feladat, hogy önállóan beszéljenek egy 

témáról angolul, illetve hétköznapi, munkahelyi vagy más informatikához kapcsolódó környezetben zajló 

szituációban párbeszédet folytassanak.  

Ennek során nem az a cél, hogy összetettebb nyelvi szerkezeteket vagy nagyon választékos szókincset 

használjanak, a hangsúly a magabiztos megszólaláson van.  
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4.3. Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon       

Ebben az esetben a két készség elmélyítését végezzük egy izgalmas projekt keretében. A tanulóknak 

például három-négy fős csoportban egy általuk kiválasztott informatikai termék gyártójának vagy 

forgalmazójának a szerepét kell felvállalniuk.  

 4.4. Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása       

Az írásos angol nyelvi szakmai szöveg megértésére helyezzük a hangsúlyt, ami az egyik legfontosabb 

készség egy informatikus esetében. A cél érdekében különböző angol nyelvű szakmai anyagokat 

tanulmányozhatnak és értelmezhetnek a tanulók. Az alábbi területekről javasolt angol nyelvű 

segédanyagokat választani:  

- IT alapismeretek, programozás vagy weblapkészítés témakörben a szakmai tanulmányaikhoz 

kapcsolódó bevezető jellegű elektronikus tananyag  

- Termékleírás, kézikönyv  

- IT trendekkel, újdonságokkal, hírekkel foglalkozó portál  

 

 4.5. Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail         

A legtöbb IT cég nemzetközi környezetben dolgozik, így általánosnak mondható az a szituáció, amikor 

különböző országokban élő, különböző anyanyelvű munkatársaknak kell közös projekten dolgozniuk. 

Ilyen esetben szinte mindig az angol a közvetítő nyelv. Leggyakoribb az e-mail kommunikáció, de eléggé 

elterjedt az azonnali üzenetküldő szolgáltatások (chat) használata is.  

Az e-mail esetében először röviden át kell tekinteni az angol nyelvű e-mail formai szabályait (megszólítás, 

köszönetnyilvánítás, elköszönés) és általános formuláit.  

4.6. Keresés és ismeretszerzés angol nyelven        

A célirányos ismeretszerzés és információhoz jutás  

A tanulók kitalálhatnak maguknak egy miniprojektet egy olyan szakmai területen, ahol még nem 

rendelkeznek számottevő ismeretekkel, majd keressenek minden lépés megtételéhez megfelelő 

internetes forrást vagy leírást.  

4.7. Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon       

Egy nagyobb projekten dolgozhatnak a tanulók, amellyel az olvasott szöveg értelmezésének, az önálló 

szövegalkotásnak, valamint az írásbeli kommunikációnak a készségeit mélyítik el izgalmas, játékos 

formában.  

Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy szövegrészletek szó szerinti átvétele a meglévő angol nyelvű 

forrásokból nem megengedett. A projektcsoportok igyekezzenek újszerű formában és megközelítésben 

elkészíteni az ismertetőt.  
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5. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

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

az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában zajlik.  

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezet 

kerete Alkalmazható eszközök és 

felszerelések 
egyéni  csoport osztály 

1. magyarázat    x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés  x x  

4. vita  x x  

5. szemléltetés   x  

6. projekt   x   

7. kooperatív tanulás  x   

8. szerepjáték  x   

9. házi feladat x    

10. digitális alapú 

feladatmegoldás 
x x  

 

 

5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete (differenciálási módok) Alkalmazható eszközök és 

felszerelések 
egyéni 

csoport- 

bontás 

osztály- 

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1 Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 

x x   

1.2 Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 

x x   

1.3 Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x   
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1.4  Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x    

1.5 Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 

x    

1.6 Információk önálló 

rendszerezése 

x    

1.7 Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

x    

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1 Írásos elemzések készítése x    

2.2 Leírás készítése  x   

2.3 Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 

x x   

2.4 Tesztfeladat megoldása x    

2.5 Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 

x x   

2.6 Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 

 x x  

2.7 Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 

 x x  

3. Komplex információk körében 

3.1 Esetleírás készítése  x   

3.2 Elemzés készítése 

tapasztalatokról 

x x   

3.3 Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 

 x   

3.4 Utólagos szóbeli beszámoló  x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1 Csoportos munkaformák 

körében 

 x   

4.2 Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 

 x   

4.3 Csoportos helyzetgyakorlat  x   



 

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum 

Szakmai Program 

 

334  

4.4 Csoportos versenyjáték  x   

 

6. A tantárgy értékelésének módja 

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

Az alábbi táblázatok az egyes KER szintekhez rendelten tartalmazzák azon kommunikációs 

eszközöket és fogalomköröket (nyelvi eszköztár) valamint a hozzájuk tartozó angol és német 

nyelvi példákat, amelyeknek megvalósítására az adott szinten lehetőség van. Mivel a 

kommunikációs eszközök és a fogalomkörök szintről szintre bővülnek, az újonnan belépő, a 

korábbi szinteken még nem megvalósuló elemekhez tartozó példák dőlt betűvel szerepelnek. 
 

A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
 

 

A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 

1. Cselekvés, történés, létezés 

2. Birtoklás 

3. Térbeli viszonyok 

4. Időbeli viszonyok 

5. Mennyiségi viszonyok 

6. Minőségi viszonyok 

7. Logikai viszonyok 
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Angol nyelv 
 

 

Kommunikációs eszközök B1- 
 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

  

Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do? Good morning. Hello 

Tom. 

Hello, how are you? Hi! 

How do you do? Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! Elköszönés Goodbye. Bye-bye! Good night. Take 

care. 

Goodbye. Bye! 

See you! Good night. Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. Thanks a lot. 

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. No problem. 

Don’t mention it. Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce myself. 

May I/Can/ Let me introduce you to 

Rosy? 

Hello. Hi! 

Pleased to meet you. Nice to meet 

you. 

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? Could 

you put me through to Mrs Hamilton, 

please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál elköszönés I’ll call back again later this evening. 

It was lovely to speak to you. Thanks 

for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 

How are you feeling today? What’s the 

matter? 

Fine. / OK / All right. Much better, 

thanks. Not very well, I am afraid. 

Engedélykérés és reagálás: May I use your telephone? Do you 

mind if I open the window? 

Yes, go ahead. Not at all. 
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Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. That’s all right. 

I beg your pardon It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, jókívánságok 

és arra reagálás 

Happy Christmas/New Happy Christmas /New Year/ 

year/Birthday! Birthday! Many happy returns (of the day) Thank you. 

Congratulations! Thank you, the same to you. 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, Love (from), 

I am looking forward to hearing from 

you soon. 

 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? Great! 

I’m so glad/very happy. I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… What do you think of that? Good for you. 

Congratulations. 

How do you feel about that? I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. What a pity. 

Oh, no! Oh, dear! 

I feel so sorry for… 
Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság 

What do you think of…? That’s fine/nice/not bad. Are you pleased 

with…? That was fine/good/ nice Are you happy with…? I’m quite 

satisfied with… Are you satisfied with…? I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. How come? 

Tom is twenty. Is he? 

This is a book for you. What a surprise! 
Remény What are you hoping for? I am looking forward to… What are you 

looking forward to? I hope you’ll have time to join 

me for dinner. Aggódás, félelem What’s the matter? I am worried about my boyfriend 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like it? I think it is rather strange. I like it. 
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Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 
Érdeklődés, érdektelenség Are you interested in sports? I am interested in gardening. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  

Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, please. 

Képesség Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. Kötelezettség Must we fill in this form now? When do we 

have to leave? 

We must fill it in now. Right 

now. 
Szükségesség Is that necessarily so? People must sleep sometimes. 

Lehetőség It may rain. 

She might be late. 

 

Ígéret will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? Would you like 

to have a rest? 

I’d like to see that film I’d 

rather not go out tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not bad / terrible. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns today? I’m planning to do so. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? What is his house 

like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind of…/ 

It’s used for… 

It’s big and comfortable. Információ kérés, adás: Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Események leírása What happened? First she finished lunch, then 

she phoned her friend and 

finally they all met at the 

cinema. 
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Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will come? How old do 

you think she is? 

They will probably come. They 

might come, or they might not 

come. 

She can’t be very old. She must 

be 25.  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course. I’m 

afraid I can’t. 

I am afraid, I don’t. Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Segítségkérés és arra való 

reagálás 

will you do the washing up for me, please? Certainly. Not now. I am very 

busy. 
Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I bring 

you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? Let’s meet on 

Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange. Here you are. 

Let me get you another drink. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

Tanács és arra reagálás What shall I do? 

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should….  

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? Sorry, 

where does she live? Sorry, 

what did you say his name 

was? 
 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázatértés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that mean? 
 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 

spells… 
 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little more 

slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés kezdése I’ll tell you what; 

I’ve just had a thought. The 

question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 
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 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking to 

you.  

 

 

Fogalomkörök B1- 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, létezés 

kifejezése 

  

Jelenidejűség Present Simple When do you get up? I don’t drink 

milk. 
 Present Continuous Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 Presen Perfect Simple Have you done your room? I 

haven’t finished it yet. 
 Present Simple Passive The school is renovated as it is very 

old. 
Múltidejűség Past Simple And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

 Past Continuous What were you doing at five 

yesterday? 

I was watching TV when he 

phoned.    

Jövőidejűség Going to What are you going to do on 

Saturday? 

 Future with will When will you be fourteen? 

   

Birtoklás kifejezése Past forms of have I didn’t have many friends at 

school. 

 Have with will At the age of 25 I will have a car. 
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 Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their dog 
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  Genitive ’s Kate’s brother Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

  Belong to Who does this bag belong to? Oh, 

this is mine. 
Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározá s 

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Picture location, 

Geographical location 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, next 

to, between, … 

    

Időbeli viszonyok Gyakoriság How often? Always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day. 

 Időpont When? What time? 

What’s the time? 

Now, 

Yesterday, last week, two years 

ago, 

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, on 

Monday 

It’s eight. 

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past simple) How long were you in Spain? One 

month. 
  Adverbs with the Present 

Perfect Already, yet, just 

I have already read it. He has not 

finished yet. 

She has just entered the room. Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women 

… 
  Cardinal numbers 1- 

100- 

 

  Ordinal numbers first, second… 

  Countable nouns 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? I’ve 

got a lot of/few CDs. 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. A cup 

of tea, a piece of chocolate 

   all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the plate. 

Each tasted good. 
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Minőségi viszonyok Hasonlítás Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

With long adjectives 

 

 

Irregular comparative and 

superlative forms of 

adjectives 

Enough Too, quite 

Tom’s younger than Sue. Mary is 

the prettiest girl. 

She is the most intelligent of all. 

I’m as tall as you. 

This novel is more interesting than 

the other one. 

Good/bad (better, worse) What’s it 

like? What colour is it? 

What does it look/sound/taste/feel 

like? 

 

It isn’t good enough. 

The cake tastes quite good. 

Modalitás Képesség, 

engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

I can swim. Can/could/may I join 

you, 

  Could, was able to At last I could pass the axam. She 

was able to open the tin with a 

knife. 
 Tanácsadás Should/shouldn’t You should ask her. 

 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

 Valószínűség, 

lehetőség 

Must/may/might/can’t 

+ present infinitive 

(certainty) 

John must be ill. 

He can’t be at school. 

    

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség conditional We’ll stay at home if it rains. 

 Célhatározás purpose We help you so that you can pass 

this exam. 
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Szövegösszetart ó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun Some 

+singular noun Any 

+singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative pronouns 

 

Indefinite pronouns 

A, an, the 

 

There are some pencils in the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb 

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. Tell 

him to stop it.  

 

 

 

 

 

Kommunikációs eszközök B1 
 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

  

Kezdeményezés és válasz 
Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do? Good morning. Hello 

Tom. 

Hello, how are you? Hi! 

How do you do? Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! Elköszönés Goodbye. Bye-bye! Good night. Take 

care. 

Goodbye. Bye! 

See you! Good night. Thanks. Bye! 
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Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. Thanks a lot. 

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. No problem. 

Don’t mention it. 
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Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce myself. 

May I/Can/ Let me introduce you to 

Rosy? 

Hello. Hi! 

Pleased to meet you. Nice to meet 

you. 

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? Could 

you put me through to Mrs Hamilton, 

please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál elköszönés I’ll call back again later this evening. 

It was lovely to speak to you. Thanks 

for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 

How are you feeling today? What’s the 

matter? 

Fine. / OK / All right. Much better, 

thanks. Not very well, I am afraid. 

Engedélykérés és reagálás May I use your telephone? Do you 

mind if I open the window? 

Yes, go ahead. Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. I beg your 

pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, jókívánságok 

és arra reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, Love (from), 

 

I am looking forward to hearing from 

you soon. 

 

Hivatalos levélben 

megszólítás, elbúcsúzás 

Dear Sir, Madam, Dear John Yours faithfully, Yours sincerely 

Együttérzés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am sorry to hear that Oh dear… What a shame! 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
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Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? How do 

you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. I’m glad to 

hear that. 

I’m so pleased that… Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… I’m sorry to 

hear that. 
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  What a pity. Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság 

What do you think of…? Are you 

pleased with…? Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. That was 

fine/good/ nice I’m quite satisfied 

with… I’m quite happy with… I’m 

quite pleased with… It’s not good 

enough. 

That wasn’t very good. 
Csodálkozás Jane has lost her money. Tom is 

twenty. 

This is a book for you. 

Were you surprised to hear the news? 

How come? Is he? 

What a surprise! 

I could hardly believe it. Amazing, 

isn’t it? Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join me 

for dinner. Aggódás, félelem What’s the matter? I am worried about my boyfriend 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like it? I think it is rather strange. I like 

it. 
Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 
Érdeklődés, érdektelenség Are you interested in sports? I am interested in gardening. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika: You are really helpful.  

Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, please. 

Képesség Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. Kötelezettség Must we fill in this form now? When do we 

have to leave? 

We must fill it in now. Right 

now. 
Szükségesség Is that necessarily so? 

Must things really be black and white? 

People must sleep sometimes. 

Lehetőség It may rain. 

She might be late. 
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Ígéret will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? Would you like 

to have a rest? 

I’d like to see that film I’d 

rather not go out tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not bad/terrible. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns today? I’m planning to do so. 

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have acted like that. 

It won’t happen again, I 

promise. 

Mind your own business.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? What is his house 

like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. Információ kérés, adás Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea / clue. 

Események leírása What happened? First she finished lunch, then 

she phoned her friend and 

finally they all met at the 

cinema. 
Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will come? How old do 

you think she is? 

They will probably come. They 

might come, or they might not 

come. 

She can’t be very old. She must 

be 25. Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. I don’t suppose they 

can come any earlier. I suppose he is right. 

 

Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? What caused 

the accident? 

Well, simply because she’d like 

to meet the teacher. 

He didn’t give way; this is how 

it happened. Cél, magyarázat What’s this used for? What’s the point of 

that? How does it work? 

Can you tell me the way to..? 

It’s for cooking. It’s to work 

with. 

You switch it on here 

Take the second turning on the 

right. 
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Emlékezés, nem emlékezés Do you remember where you left it? Did 

you remember to lock the door? 

I can’t remember where I put 

my handbag. 

I don’t remember saying that. 

I have forgotten to lock the 

door. 
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course. I’m 

afraid I can’t. 

I am afraid, I don’t. Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Segítségkérés és arra való 

reagálás: 

will you do the washing up for me, please? Certainly. Not now. I am very 

busy. 
Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I bring 

you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? Let’s meet on 

Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange. Here you are. 

Let me get you another drink. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

Tanács és arra reagálás What shall I do? 

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. Reklamálás It was terrible. It’s too cold. 

I have a complaint. This doesn’t work. 

 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? Sorry, 

where does she live? Sorry, 

what did you say his name 

was? 
 Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that mean? 
 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 

spells… 
 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little more 

slowly, please? Sorry, I couldn’t 

catch it. 

Sorry, that was a bit too fast. 
Párbeszéd strukturálása Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what; 

I’ve just had a thought. The 

question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 
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 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 
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 Összefoglalás Well, to sum it up…, All in all... 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking to 

you.  Helyesbítés No, nowadays it is not the 

case. 
 Kiemelés, hangsúlyozás It’s me who wants to go. The 

only problem here is, 

…  

 

 

Fogalomkörök B1 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, létezés 

kifejezése 

  

Jelenidejűség Present Simple When do you get up? I don’t drink 

milk. 
 Present Continuous Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 Presen Perfect Simple Have you done your room? I 

haven’t finished it yet. 
 Present Perfect Continuous I have been learning English for 4 

years. 
 Present Simple Passive The school is renovated as it is very 

old. 
 Present Perfect Passive Our car has just been repaired. 

Múltidejűség Past Simple And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 
 Past Continuous What were you doing at five 

yesterday? 

I was watching TV when he 

phoned.  Past Simple Passive When was this book written? 

Jövőidejűség Going to What are you going to do on 

Saturday? 
 Future with will When will you be fourteen? 

 Future Simple Passive When will it be done? 

Birtoklás kifejezése Past forms of have I didn’t have many friends at 

school. 
 Have with will At the age of 25 I will have a car. 
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  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their dog 

  Genitive ’s Kate’s brother Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

  Belong to Who does this bag belong to? Oh, 

this is mine. 
Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározá s 

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Picture location 

Geographical location 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, next 

to, between, … 

    

Időbeli viszonyok Gyakoriság How often? Always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day. 

 Időpont When? What time? 

What’s the time? 

Now 

Yesterday, last week, two years 

ago 

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, on 

Monday 

It’s eight. 

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past simple) How long were you in Spain? One 

month. 
  Adverbs with the Present 

Perfect Already, yet, just 

How long (Present Perfect 

Simple, Continuous) 

I havealready read it. He has not 

finished yet. 

She has just entered the rrom. We 

haven’t met yet, I suppose. I have 

been sitting here for hours. 
Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls 

Children, people, men, women 

… 
  Cardinal numbers 1- 

100- 

 

  Ordinal numbers first, second… 

  Countable nouns 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? I’ve 

got a lot of/few CDs. 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. A cup 

of tea, a piece of chocolate 

   all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the plate. 

Each tasted good. 
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Minőségi viszonyok Hasonlítás Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

With long adjectives 

 

 

Irregular comparative and 

superlative forms of 

adjectives 

Enough Too, quite 

Tom’s younger than Sue. Mary is 

the prettiest girl. 

She is the most intelligent of all. 

I’m as tall as you. 

This novel is more interesting than 

the other one. 

Good/bad (better, worse) What’s it 

like? What colour is it? 

What does it look/sound/taste/feel 

like? 

 

It isn’t good enough. 

The cake tastes quite good. 

Modalitás Képesség 

engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

I can swim. Can/could/may I join 

you, 

  Could, was able to 

 

Manage to 

At last I could pass the axam. She 

was able to open the tin with a 

knife. 

How did you manage to come in? 
  Should/shouldn’t You should ask her. 

 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

 Valószínűség, 

lehetőség 

Must/may/might/can’t 

+ present infinitive 

(certainty) 

John must be ill. 

He can’t be at school. 

    

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség Conditional I. 

Conditional II. 

We’ll stay at home if it rains. We 

would stay at home if it began to 

rain. 
 Célhatározás purpose We help you so that you can pass 

this exam. 
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Szövegösszetart ó 

eszközök 

 Articles Some+plural 

noun any+plural noun 

Some +singular noun Any 

+singular noun 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns Demonstrative 

pronouns 

Indefinite pronouns 

Relative pronouns 

 

one, ones Substitute do 

A, an, the 

There are some pencils in the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 

I, he, they… 

Me, him, them… 

This, that, these, those Somebody, 

anybody, nobody, everybody 

The girl who lives next door bought 

a car. The book I gave you… 

Which one would you like? 

He asked me to help him, and I did. 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb 

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. Tell 

him to stop it.   Reported speech with 

past reporting verb 

She said I was handsome. I asked 

him if we had met before. 
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Német nyelv 

 

 

Kommunikációs eszközök B1- 

 

1.  Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás  Entschuldigung… 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás  Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás  Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 
Bocsánatkérés és arra reagálás  Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás  Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Gute Besserung! 
Személyes levélben megszólítás, elköszönés  Lieber Karl! 

herzlichst Deine…, viele Grüße 
 

2.  Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Sajnálkozás  Es tut mir Leid! 

Öröm  Ich freue mich, dass…/ Toll! 

Elégedettség, elégedetlenség  Es ist prima.. Schade, dass… 

Csodálkozás  Oh, das ist aber schön! 

Remény  Ich hoffe, du kannst kommen! 

Bánat  Schade, dass… 

Bosszúság  Das ist aber schlimm! 

 

3.  Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás  Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 
Valaki igazának az elismerése és el nem 

ismerése 

 Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés  Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht! 

Tetszés, nemtetszés  Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mir. 
Akarat, kívánság, képesség  ich will…,  Ich will das nicht. 
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 ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. ich kann… 

Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. 
Ígéret Ich mache das schon! 

Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 

Dicséret, kritika Toll! Echt! Blödsinn! 

 

4.  Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Eesemények leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir 

hochgestiegen, und zum Schluss haben wir die Burg 

besichtigt. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. Können 

Sie mir bitte sagen….? 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, 

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet 

oder nicht. 

 

5.  A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte! Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen! 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  Können wir gehen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

 

6.  Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es noch 

einmal! 

Nem értés Ich verstehe nicht. 

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 
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Fogalomkörök B1- 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die Sonne 

scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel, 

 

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. Er liest das 

Buch vor. 

 múltidejűség, Präteritum Perfekt Er machte einen Fehler. Ich ging in 

die Schule.. 

 

Ich habe ein Eis gegessen.  jövőidejűség Futur Ich werde dieses Jahr nach Spanien 

fahren. 

  sich-Verben Ich freue mich. 

 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 

Birtoklás kifejezése    

  haben Ich habe einen Bruder. 

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

  von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wessen Vater? Der Vater von Peter! 

Térbeli viszonyok    

 irányok, 

helymeghatározás 

 hier, dort, links, rechts oben, unten, 

hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 
  in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. Er 

steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit dem 

Akkusativ 

Kommen Sie dis Strasse entlang! 

  Präpositionen mit dem 

Dativ 

Die Zeitschriften sind bei meiner 

Freundin. 

Időbeli viszonyok    
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gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, 

immer, nie einmal, 

zweimal monatlich, 

wöchentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

 

Ich mache Gymnastik zweimal am 

Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser,, voriger 

gegen 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Vorigen Freitag fuhren wir nach 

Berlin. 

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

időtartam Wie lange? von … bis 

seit 

Ich war von 5 bis 6 in der 

Konditorei. 

Seit vier Jahren wohne ich in dieser 

Stadt. 
Mennyiségi viszonyok   

számok  eins, zwei 

határozott mennyiség  eine Portion Pommes 

határozatlan mennyiség alles, viel, wenig, nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe wenig 

Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 
sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin ich. 

Minőségi viszonyok   

 Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

 Was für ein? Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. Ich 

finde den roten Rock modisch 

hasonlítás so…, wie als Er ist nicht so groß, wie mein 

Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als ein 

Mercedes. 
Modalitás möchte 

können, wollen 

 

mögen, dürfen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. Ich will 

nach Hause. 

Ich mag nicht singen und ich kann 

auch nicht. 

Der Kranke darf noch nicht 

aufstehen. 
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 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen wir 

jetzt! 
Esetviszonyok  Nominativ, Akkusativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns, 

nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die Hand. 

Die Tür des Zimmers führt in den 

Garten. 

Logikai viszonyok alárendelések Kausalsatz 

 

Objektsatz 

Temporalsatz 

Wir sind müde, weil wir heute sehr 

viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir das 

schon klar ist. 

Als ich jung war,…. 

Immer wenn ich hier bin, gehe ich 

ins Schwimmbad. 
Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók névmások  und/oder/aber/denn das 

ich, mich, mein, mir, dir dieser 

man 

Függő beszéd jelen időben  Sie sagte, dass sie heute ins Kino 

geht. 

 

 

 

 

Kommunikációs eszközök B1 

 

1.  Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung… 

Köszönés, elköszönés Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás, bemutatás Ich heiße Martin. Ich möchte Ihnen Herrn Schulze 

vorstellen. 

Megszólítás Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? Was fehlt dir? Ich 

habe Halsschmerzen. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 
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Gratuláció, jókívánságok és arra Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 
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reagálás  Weihnachten. Gute Besserung! 

Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett 

von Ihnen. 

Személyes levélben megszólítás, elköszönés  Lieber Karl! 

herzlichst Deine…, viele Grüsse 
Együttérzés és arra reagálás  Mein Beileid. Danke. 

 

2.  Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Hála  Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen 

haben. 

Sajnálkozás  Es tut mir Leid! 

Öröm  Ich freue mich, dass…/ Toll! 

Es freut mich, dass… 
Elégedettség, elégedetlenség  Es ist prima, dass.. Schade, dass… 

Csodálkozás  Oh, das ist aber schön! 

Das kann doch nicht wahr sein! 
Remény  Ich hoffe, du kannst kommen! 

Félelem  Ich habe Angst, dass er es vergessen hat. 

Bánat  Schade, dass… 

Bosszúság  Das ist aber schlimm! 

 

3.  Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás  Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 

Sind Sie damit einverstanden, dass ………? Valaki igazának az elismerése és el nem 

ismerése 

 Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés  Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht! 

Er ist anderer Meinung, das weiß ich! 
Tetszés, nemtetszés  Das finde ich gut / blöd/ toll! Das gefällt mir. 

Ellenvetés és visszautasítása  Sie haben Recht, aber… 

Sie mögen Recht haben aber trotz dem…. 
Akarat, kívánság, képesség  Ich will…,  Ich will das nicht. 

Ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. Ich kann…, 

Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. Ígéret  Ich mache das schon! 

Szándék, terv  Ich will / werde schnell abwaschen. 

Dicséret, kritika, szemrehányás  Toll! Echt! Blödsinn! Konntest du wirklich nicht 
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 früher kommen?! 

 

4.  Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist mein Bruder. Meine Mutter ist schön. 

események leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir 

hochgestiegen, und zum Schluss haben wir die Burg 

besichtigt. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. Können 

Sie mir bitte sagen….? 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet 

oder nicht. 

Emlékezés, nem emlékezés Ich erinnere mich (nicht) daran, dass (ob)……… 

 

5.  A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte! Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen! 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne! Können wir gehen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

Reklamálás Entschuldigung ich habe ein Problem 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor,… 

Segítség felajánlása, elfogadása Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon. 

 

6.  Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es noch 

einmal! 

Nem értés Ich verstehe nicht. 

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 

Beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás, 

lezárás 

Dabei fällt mir ein, ….. Darf ich hier hinzufügen……. 

Megerősítés Ja, aber natürlich. Völlig recht. 
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Körülírás, példa megnevezése Das ist also ein Gegenstand, der …. 
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Fogalomkörök B1 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die Sonne 

scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel 

Trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. Er liest das 

Buch vor. 

 múltidejűség, Präteritum Perfekt Er machte einen Fehler. Ich ging in 

die Schule.. 

Ich habe ein Eis gegessen. 
 jövőidejűség Futur Ich werde dieses Jahr nach Spanien 

fahren. 

  sich-Verben Ich freue mich. 

 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 

 műveltetés Lassen (Präsens, 

Präteritum) 

Wir lassen / ließen unsere 

Nähmaschine reparieren. 

 Szenvedő szerkezet Präsens Sie werden am Flughafen abgeholt. 

Birtoklás kifejezése    

  haben Ich habe einen Bruder. 

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

  von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wessen Vater? Der Vater von 

Peter! 

Térbeli viszonyok    

 irányok, 

helymeghatározás 

 hier, dort, links, rechts oben, unten, 

hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 
  in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. Er 

steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit dem 

Akkusativ 

Kommen Sie die Strasse entlang! 
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  Präpositionen mit dem 

Dativ 

Die Zeitschriften sind bei meiner 

Freundin. 

Időbeli viszonyok    

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, 

immer, nie einmal, 

zweimal monatlich, 

wöchentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

 

Ich mache Gymnastik zweimal am 

Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser, voriger 

gegen 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Vorigen Freitag fuhren wir nach 

Berlin. 

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

 időtartam Wie lange? von … bis 

seit 

Ich war von 5 bis 6 in der 

Konditorei. 

Seit vier Jahren wohne ich in dieser 

Stadt. 
Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe wenig 

Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 
 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin ich. 

Minőségi viszonyok    

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

  Was für ein? Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. Ich 

finde den roten Rock modisch 

    

 hasonlítás so…, wie als Er ist nicht so groß, wie mein 

Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als ein 

Mercedes. 
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 Főnévként használt 

melléknév 

Wer? Der Bekannte, ein Bekannter, der 

Verwandte, ein Verwandter 

Modalitás  möchte 

können, wollen mögen, 

dürfen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. Ich will 

nach Hause. 

Ich mag nicht singen und ich kann 

auch nicht. 

Der Kranke darf noch nicht 

aufstehen. 
  Modalverben im 

Präteritum 

Er konnte nicht schwimmen. Der 

Kranke durfte nicht aufstehen. 

  Brauchen + zu + Inf. Heute brauchst du nicht 

mitzukommen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen wir 

jetzt4 
Esetviszonyok  Nominativ, Akkusativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns, 

nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die Hand. 

Die Tür des Zimmers führt in den 

Garten. 

Logikai viszonyok alárendelések Kausalsatz 

 

Objektsatz Subjektsatz 

Temporalsatz 

 

 

 

Finalsatz 

(um+zu+Infinitiv) 

Wir sind müde, weil wir heute sehr 

viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir das 

schon klar ist. 

Es ist schön, hier zu sein. Als ich 

jung war, konnte ich noch viel mehr 

Eis essen. 

Immer wenn ich hier bin, gehe ich 

ins Schwimmbad. 

Ich bin ins Kino gekommen, um den 

neuen Film anzuschauen. 
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 feltételesség Konditionalsatz 

(Indikativ) Präsens 

Konditionalsatz mit 

„würde” Wäre, hätte 

Wenn wir Zeit haben, putzen wir die 

Fenster. 

 

Was würden Sie tun, wenn sie eine 

Million hätten? 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók névmások  und/oder/aber/denn das 

ich, mich, mein, mir, dir dieser, 

man 

derselbe, dieselbe, dasselbe, 

Függő beszéd jelen időben  Sie sagte, daß sie heute keine Zeit 

hat. 
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Orosz nyelv 
 

1. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok kifejezése 

 

dolgok, személyek,  

állapotok azonosítása, leírás, 

magyarázat, emlékeztetés 

Что это? Кто это? 

 Это книга или журнал?  

Что это? А это что? Что 

это за книга? 

Кто это? Это мальчик или 

девочка? 

Это книга. Это мальчик. 

Это книга. Книга. 

Это книга. А это журнал. 

Это интересная книга. 

 

Это мальчик.  

információkérés Как тебя / Вас зовут? Где 

ты живёшь / Вы живёте? 

Где школа / музей / банк / 

парк / театр / цирк / кино / 

почта / касса / туалет? 

Сколько стоит гамбургер / 

торт / кефир / какао / 

шоколадка? 

Меня зовут… 

Я живу… 

 

Вот… Здесь… Направо, налево, 

прямо. 

Здесь рядом, где парк. 

 

 

100 форинтов. 3 рубля. 21 рубль. 

igenlő vagy nemleges válasz, 

információadás 

Это книга?  Да, это книга. Да, конечно.   

Нет, это журнал. Что ты / Вы! 

Это журнал. Да нет! Это 

журнал. 

 

kognitív tartalmak kifejezése: 

tudás, nem tudás, ismerés, 

nem ismerés, bizonyosság, 

bizonytalanság 

Ты не знаешь/ Вы не знаете, 

где Борис Степанович?  

Я знаю, где Борис Степанович. 

Я не знаю. Ой, я не знаю, где он 

сейчас. 

 

 

2. Személyes beállítottság kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok kifejezése 
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véleménynyilvánítás По моему… Я думаю, что  

állapotok, események, 

cselekvések megítélése: 

dicséret, kritika, valaki igazának 

az elismerése 

 Правильно. Хорошо. Очень 

хорошо. Верно. Совершенно 

верно. Ты молодец. Вы молодцы. 

Умница. Вот это да! Вот это 

вот! Вооо! 

Неправильно. Плохо. Это очень 

плохо! Как это возможно? Как 

тебе не стыдно?!  

Ты прав/а, Вы правы. Я 

согласен/согласна с тобой/ с 

Вами. 

állásfoglalás elvárása: 

véleménykérés 

 

Как ты думаешь?  

Как Вы думаете? 

По-моему… Я думаю,что… 

egyetértés, egyet nem értés, 

ellentmondás, ellenvetés 

Пойдём в кино? 

Ты согласен/согласна? 

Ладно. Ну, ладно. 

 Я согласен / согласна. 

 Ты прав/а. Вы правы. 

Я не согласен / согласна. Ты не 

прав/а. Вы не правы. 

értékítélet: érdeklődés, 

kívánság, tetszés, nem tetszés 

Это хорошо? Приятно? Это 

плохо? Неприятно? 

Вкусно? Невкусно? 

Это хорошо. Это прелесть! 

Очень приятно! Надо же! Это 

плохо. Ой, это плохо! Тьфу, это 

плохо! 

modalitás: akarat, kívánság, 

képesség, szükségesség, 

lehetőség, szándék, ígéret, 

terv 

Ты хочешь / Вы хотите…? 

 

Ты должен/ должна  

писать…?  

Ты можешь играть на 

гитаре? 

Ты умеешь играть на 

гитаре? 

Можно? 

Я хочу… Я иду в кино / зоопарк / 

магазин. 

Да, я должен/должна… 

Я могу играть на гитаре. 

Я умею играть на гитаре. 

 

Да, можно. Нет, нельзя. 

3. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok kifejezése 
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rokonszenv, sajnálkozás, 

ellenszenv 

Тебе нравится…? Конечно, мне очень нравится… Я 

люблю… Это очень вкусно! 

Мне жалко! Мне жаль! Очень 

жалко! 

Мне не нравится… Я не люблю… Я 

ненавижу… 

Тьфу! 

öröm Ты рад/а? А вы рады? Да, я очень рад/а.  

Я счастлив/а. А ты? 

elégedettség Ты доволен/довольна? Вы 

довольны? 

Да, я доволен/довольна. 

meglepetés Надо же! Прелесть! Как хорошо! Удивительно! 

tanácstalanság Что делать? Что мне 

делать? 

С ума сойти! 

remény Может быть он придёт? 

Возможно? 

Да, может быть! 

Возможно. Да, возможно. 

bánat, elégedetlenség Тебе не грустно? 

Ты доволен/довольна? 

Грустно. Очень грустно. 

Нет, я недоволен/довольна с ним/ 

сней/ с ними. 

 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok kifejezése 

 

felszólítás, kérés, udvarias 

kérés segítségkérés 

Встань/те, открой/те, 

напиши/те, запиши/те, 

читай/те, считай/те, 

продолжай/те, садись/тесь, 

входи/те, закрой/те… 

Прошу встать. Принеси, 

пожалуйтста..! 

Помоги мне/ Помогите мне. 

 

reklamálás Извини/те, но я не знаю. 

почему это так? 

Спасибо. 

Понятно, я принесу другой 

аппарат. Пожалуйста. Вот. 

Не за что! 

javaslat Пойдём в кино. Пойдёмте! Я тоже хочу. 
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Ты не хочешь пойти в кино? 

engedélykérés Можно мне пойти в кино?  

engedély megadása, 

 elutasítása 

Конечно. 

Можно. Пожалуста. 

Нельзя. Ты болен.  

 

kínálás, meghívás Пожалуйста. Вот торт/ 

котлеты/пельмени 

суп/конфеты. Бери/те. Вот 

кола/пиво/сок/ водка. 

Приходи/те, приезжай/те в 

гости.  Приходи/те к нам. 

Приходите на чай! 

Приходите на вечеринку! 

Спасибо. С удовольствием. 

 

 

 

Спасибо. Я очень рад/а. 

  

5. Társadalmi konvenciókhoz szükséges kommunikációs szándékok kifejezése 

 

kapcsolatfelvétel:  

köszönés,  

üdvözlés,  

érdeklődés hogylét iránt és 

ezekre reagálás, 

 bemutatás, 

 bemutatkozás, 

 megszólítás, 

 engedélykérés 

Здравствуй/те! Привет! 

Доброе утро1 Добрый день! 

Добрый вечер! Спокойной 

ночи! 

Как дела? 

Как тебя/Вас зовут?  

Девушка! Анна Павловна! 

Мама! Сергей Петрович! 

Разрешите представиться! 

Здравствуй/те! Привет! 

 

 

 

Спасибо, хорошо. Спасибо. 

Меня зовут… 

 

 

Очень приятно! 

kapcsolat befejezése: 

 búcsúzás, 

 üdvözlés,  

jókívánságok 

До свидания! Пока! 

С днём рождения!  

С новым годом! 

До свидания! Пока! 

Спасибо. 

С новым годом! 

kapcsolattartás: 

bocsánatkérés, 

köszönet és azokra reagálás 

Извини/те… 

 

Спасибо. 

Ничего!  

 

Не за что! 
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6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok kifejezése 

 

párbeszéd:  

beszélési szándék jelzése 

Извините, пожалйста, я не 

знаю, где… 

Извините, вы не знаете, 

где… 

Вы не знаете? Я тоже не знаю./ Я 

знаю, недалеко. Здесь, рядом. 

a megértés biztosítása: 

visszakérdezés,  

ismétléskérés, 

megerősítés, 

betűzés kérése, betűzés, 

nem értés 

felkérés lassabb, hangosabb 

beszédre 

А! Где…? Вы хотите знать, 

где…? 

Повторите, пожалуйста! 

Мне непонятно, повторите 

ещё раз! 

Повторите имя по буквам! 

Я не понял/а, скажите,  

пожалуйста, медленнее, 

громче! 

Да, я хочу знать, где…. 

 

С удовольствием. 

 

 

b)  Fogalomkörök 

 

Létezés kifejezése Это книга. Это мальчик. A magyartól eltérő 

sajátosságok. 

Cselekvés kifejezése играть, жить, говорить típusú igék jelen, múlt 

és összetett jövő idejű alakjai. 

написать, прочитать típusú igék egyszerű jövő 

idejű alakjai.  

Az i g e i  p a r a d i g m a r e n d s z e r  

fokozatos kiépítése kijelentő módban.  

Слушай! Прочитай! Открой! Закрой!Пиши! 

Напиши!  

A felszólító mód kifejezésének megértése, reakció 

a felszólításra. 

Birtoklás kifejezése у меня есть…, чей,  мой, твой, наш, ваш, его, её. 

Книга мальчика, книги мальчика, мальчиков.    
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Térbeli viszonyok направо, налево, прямо, на столе, в машине. 

В школу, на улицу.  

Időbeli viszonyok Вчера, сегодня, завтра. 

Часто, всегда, никогда. 

В четверг, в пятницу. 

Летом, осенью, зимой, весной… 

В январе, в феврале… 

Утром, днём, вечером… 

Függő beszéd Он сказал, что завтра приедет. 

Mennyiségi viszonyok 100 грамм колбасы, 100 грамм водки, литр 

молока и т.д. 

Мне 11 лет. Ему 3 года. Ей 21 год. 

Сейчас 2 часа. Сейчас 5 часов 10 минут. 

Minőségi viszonyok Большой, маленький. Белый, чёрный, красный, 

зелёный, голубой, синий, жёлтый. Короткий, 

длинный, худой, полный. Далёкий, близкий. 

Красивый,  чистый, грязный. Быстрый, 

медленный. 

Modalitás Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро, 

медленно. 

Esetviszonyok Это книга. Я вижу книгу. Книга мальчика на 

столе. Я даю книгу мальчику. Я гуляю с 

мальчиком. В книге красивая картина. 

Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és 

többes számban néhány elöljárószóval és azok nélkül. 

Logikai viszonyok и,  а, но, или, который, где, когда, потому что. 

 

Szövegösszetartó eszközök Személyes névmások. 

Это, мой, твой, наш, ваш, его, её, который.  
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Spanyol nyelv 
 

Spanyol, 2. idegen nyelv 

Colores 1: 1-8. lecke 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Jelenidejűség 

(no) ser, estar, hay  

Az -ar, -er és -ir végű igék hablar, comer, vivir 

Diftongálódó igék querer, poder 

Tőhangváltó igék pedir 

Rendhagyó igék tener, decir, hacer, salir, ir, poner, saber, conocer, traer 

Visszaható igék levantarse, lavarse 

Jövőidejűség 

A közeljövő: ir + főnévi igenév Voy a hablar con él. 

Birtoklás kifejezése 

A tener ige jelen idejű alakjai (No) tengo tiempo.  

Hangsúlytalan birtokos névmások mi(s), tu(s), su(s), nuestro(s), vuestro(s), su(s) 

Térbeli viszonyok 

Helyhatározók és elöljárószók aquí, allí 

en, delante de, detrás de, encima de, debajo de, cerca de, lejos 

de, en frente de, al lado de, junto a, a la izquierda/derecha 

Időbeli viszonyok 

Az időpont (óra) kifejezése 

Mikor?  

Hánykor?  

Hány óra? 

 

¿Cuándo?  

¿A qué hora? A las 5. 

¿Qué hora es? Es / Son la(s) …  

Az időtartam kifejezése 

Mióta? Meddig? 

¿Desde / Hasta cuándo? 

A dátum kifejezése ¿Qué día es hoy? ¿A qué estamos? ¿Cuál es la fecha de hoy? 

Időhatárározók antes, después, entonces, hoy, mañana 



  

378  

esta mañana/tarde/noche/semana 

por la mañana/tarde/noche 

a mediodía, a medianoche 

cada día/semana/mes/año 

el lunes, los lunes 

Mennyiségi viszonyok 

Főnevek és melléknevek többes száma los profesores americanos/las profesoras americanas 

Tőszámnevek 1-100 000 un, uno, una; cien mil 

Sorszámnevek 1-10 primero,-a; décimo,-a 

Határozatlan számnevek mucho, poco, alguno, todo, cada 

ige + mucho/poco Hablamos mucho/poco. 

 

Minőségi viszonyok 

Állandó tulajdonság (alak, forma, 

méret, szín, életkor ) 

Esetleges tulajdonság 

¿Cómo es? Es hermoso(a), grande, rojo(a). 

¿Cuántos años tiene? Es viejo. 

¿Cómo está? Está bueno, mal, bien, alegre, frío. 

muy/un poco + melléknév, 

határozószó 

muy bueno 

muy bien 

Hasonlítás Es más hermoso que …. / menos bonito que… 

Modalitás 

Felszólító mód (egyes és többes szám 

2. személy) 

paga-pagad, come-comed, vive-vivid 

di, haz, ve, pon, sal, sé, ten, val, ven 

lávate, lavaos 

A felajánló kérdés ¿Te ayudo? 

A szükségesség kifejezése: hay que  

tener que 

Hay que esperar poco. 

Tienes que ir todo recto. 

Szövegösszetartó eszközök 

Névelők un, uno, una … el, la, los, las …  

Elöljárószók a, de, con, para, por 
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Kérdőszók (elöljárószóval) ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? 

¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿De dónde? ¿Por dónde?   

Kötőszók y, o, que, pero, no … ni  

Személyes névmások alanyesete yo, tú, él, ella, nosotros(as), vosotros(as), ellos/ellas 

Személyes návmások tárgyesete me, te, le/la/lo, nos, os, les/las/los 

Személyes návmások részeshatározós 

esete 

me, te, le, nos, os, les 

a mí, a ti, a él / ella, a nosotros/as, a vosotros/as, a ellos/as 

Vonatkozó névmások que, quien  

Mutató névmások ese, este, aquel, esto 

Logikai viszonyok (ok-okozati) porque 

  

Fogalomkörök   -   11. évfolyam  

Spanyol, 2. idegen nyelv 

Colores 1: 9-12. lecke, Colores 2: 1-4. lecke 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Jelenidejűség 

A személytelen igék 

Időjárást leíró igék 

En otoño llueve mucho. 

Hace sol. Hay niebla. 

Estar + gerundio Estoy escribiendo una carta. 

Soler + főnévi igenév  Suelo ir de tapas con mis amigos. 

Főnévi igeneves szerkezetek antes de ir, después de comer 

Múltidejűség 

A közelmúlt Esta tarde no he hecho nada. 

Hoy se ha levantado a las 6. 

A befejezett melléknévi igenév invitado, llovido, vivido, dicho, muerto, roto, visto, puesto 

Acabar de + főnévi igenév Los invitados acaban de irse. 

Az elbeszélő múlt hablé, comi, viví 

estuve, quise, hice, hube, di 

A folyamatos múlt llevaba, tenía, salía, solía + inf., acababa de + inf. 

A régmúlt Estábamos cansados porque habíamos trabajado mucho. 
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Birtoklás kifejezése 

A tener ige múlt idejű alakjai (No) tuve/tenía tiempo.  

Térbeli viszonyok 

Helyhatározók aquí, allí 

en, delante de, detrás de, encima de, debajo de, cerca de, lejos 

de, en frente de, al lado de, junto a, a la izquierda/derecha 

Időbeli viszonyok 

Időhatárározók antes, después, entonces, hoy, mañana 

esta mañana/tarde/noche/semana 

por la mañana/tarde/noche 

a mediodía, a medianoche 

cada día/semana/mes/año 

el lunes, los lunes 

Mennyiségi viszonyok 

Tőszámnevek 100 000- 10 000 000 cien mil, diez millones, 40 millones de … 

Határozatlan számnevek ninguno 

Minőségi viszonyok 

Hasonlítás Trabajo más/menos que tú. 

Él habla tanto como ella. 

Modalitás 

A függő beszéd (jelen idejű bevezető 

igével) 

Él dice que hizo buenas migas con ellos. 

Emilio pregunta cuándo le visito. 

Szövegösszetartó eszközök 

Elöljárószók para, por 

Vonatkozó értelmű határozószók donde, cuando, como, cuanto  

Vonatkozó névmások el / la que, el / la cual, lo que 

Határozatlan névmások nada, nadie  

Logikai viszonyok (ok-okozat) ya que, como, así que, por eso  
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Spanyol, 2. idegen nyelv 

Colores 2: 5-12. lecke 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Jelenidejűség 

A jelenidejű valószínűség kifejezése ¿Qué hora será? 

Múltidejűség 

A múltidejű valószínűség kifejezése Tendría 20 años cuando se conocieron. 

Jövőidejűség 

A jövő idő El complejo albergará dos hoteles. 

Birtoklás kifejezése 

Birtokos vonatkozó névmás cuyo, -a, -os, -as 

Mennyiségi viszonyok 

Határozatlan számnevek bastante, demasiado 

Modalitás 

A kötőmód jelen ideje 

-felszólítás 

-tiltás 

-kérés, kívánság 

-szükségesség 

-értékítélet 

-valószínűség 

-érzelmek kifejezése 

-jövőre utaló időhatározói 

mellékmondatok 

-Ojalá 

-para que, a fin de que, sin que, con 

tal que, antes de que, después de que, 

hasta que 

 

Hable con ella. 

No leas este libro. 

Su familia quiere que sea médico. 

Es importante que estudies mucho. 

Es un rollo que siempre venga con sus problemas. 

Es posible que te entienda algún día. 

Me alegro de que vengáis a verme. 

Cuando vuelvas, te esperaré en el aeropuerto. 

 

Ojalá vengan lo antes posible. 

Te lo digo para que lo sepas. 

Lo voy a hacer con tal que me paguen bien. 

A jövő idejű feltételes mondat Si todo va bien, habrá tiempo hacerlo. 

A feltételes mód jelen ideje ¿Podrías ayudarme? 
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A függő beszéd (jelen idejű bevezető 

igével) 

Él dice que hizo buenas migas con ellos. 

Emilio pregunta cuándo le visito. 

A függő beszéd (múlt idejű bevezető 

igével) 

El policía dijo que no se podía aparcar alí. 

Dijeron que ya habían empezado el trabajo. 

Szövegösszetartó eszközök 

Határozatlan névmások cualquier(a ) 

Határozószók claramente, seria y claramente 

Igei körülírás seguir, llevar, estar + gerundio  

volver a, ponerse a, djar de, acabar de + infinitivo 

Vonzatos igék acordarse de, enterarse de, darse cuenta de, parecerse a 

 

 Fogalomkörök – 13. évfolyam 

 

Spanyol, 2. idegen nyelv 

Colores 3: 1-9. lecke 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Ser, estar + melléknév Tu hermanito es muy rico. 

Esta ensalada está muy rica. 

Igei körülírás 

-főnévi igenévvel 

-határozói igenévvel 

-melléknévi igenévvel 

 

Tardaré 5 minutos en llegar. 

Sigue viviendo en Londres. 

Quedó muy sorprendido al verme. 

Birtoklás kifejezése 

A hangsúlyos birtokos névmások mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo 

Mennyiségi viszonyok 

Határozott számnevek (tört-, tizedes 

számok, százalékok) 

la mitad, un tercio, tres coma siete, veinticinco por ciento 

Modalitás 

A kötőmód  

-„fej-igék” tagadása 

 

No creo que sea un buen marido. 
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A kötőmód közelmúltja Qué lástima que no haya venido a la fiesta. 

A kötőmód folyamatos múltja El policía me aconsejó que cuidara/cuidese mejor mis cosas. 

A kötőmód régmúltja Me alegré de que hubieras/hubieses venido a verme. 

A feltételes mód múlt ideje Habrías tenido que reparar el coche. 

A múlt idejű feltételes mondat Si hubiera tenido tiempo, te habría ayudado. 

A szenvedő szerkezet és az általános 

alany 

Nuevos hoteles son construidos en el centro. 

Se dice que los húngaros son tristes. 

A felkiáltó mondatok ¡Cuántos turistas! ¡Qué poca gente! ¡Cómo te admiro! 

Szóalkotás szóösszetétellel sacacorchos, paraguas 
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Matematika helyi tanterv 

Műszaki technikum 

 

A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat a 

tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól kezdve 

a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett készségekre, 

képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a matematika belső 

struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).  

Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz 

képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege. Az új 

fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel, 

felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni. 

Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak 

bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is 

felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó 

képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a 

matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika 

tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes 

felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek 

feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a 

meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő 

típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja 

állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett 

logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló 

mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és 

képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az 

algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, valamint 

új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a 

permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos 

matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket. 

A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az 

informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a 

mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez 

– több más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon 

értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése. 

A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő matematikai, 

matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes 

gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző 

forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a 

számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére. 

A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös 

munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a 
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saját véleményét. 

Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós 

szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt 

tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is. 

A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő 

szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes 

programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon 

kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó 

világban való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását. 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó 

megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk 

kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont 

egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való 

alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, 

megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás 

fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához 

szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek 

elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 

A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan, 

röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló 

érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a 

tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a 

probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, 

grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának 

készségrendszere. 

A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás 

és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A 

különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán 

keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló 

gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló 

előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra 

támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton 

is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is 

lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a 

problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. 

A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott 

eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat 

általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a 

pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a 

tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai 

ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló 

döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A 

matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig 

tanulni lehet. 

A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és 

hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget 
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vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját, 

gondolkodásmódját. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika 

olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai 

felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített 

környezethez fűződő viszonyát. 

A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai 

gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok 

felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a 

különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek 

megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző 

kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja 

döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás 

szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, 

másokkal való együttműködés készsége). 
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9-10. évfolyam 

 

A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és kialakított 

készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést szem előtt tartva – az egyes 

témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és elvontabb formában jelennek 

meg a tanulási-tanítási folyamat során. Egyre határozottabb a fogalmak pontos definiálásának, az 

állítások, tételek indoklásának, bizonyításának, valamint az általánosításnak az igénye. Erre a 

szakaszra fokozottan jellemző a korábbi és az új ismeretek egységes rendszerbe foglalása, az egyes 

témakörökön belüli rendszerezés.  

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló – a lehetőségekhez 

mérten – a tanár által irányított módon, feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az 

összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a 

csoportmunkában megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai kommunikációt. A digitális 

eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a szemléltetést, a megértést és a 

felfedeztetést. 

A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, kiterjesztése és 

kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban jelennek 

meg először a valós számok; elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; másodfokú egyenletek, 

egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör és részei. Vannak olyan 

témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, ezért a tananyag egyes részeihez 

javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a 

függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven 

megfogalmazott problémák és a megoldás során alkalmazott matematikai modellek körének bővülését. 

 

Az Oktatási Hivatal által elfogadott kerettanterv* alkalmazása iskolánkban:  

Iskolánkban a vonatkozó rendelkezések értelmében a 2020/2021-es tanévben induló 9. évfolyamon 

bevezetjük az új NAT-ot. Az iskola műszaki jellegére vonatkozóan a kerettanterv javasolt óraszámait 

megnövelve a kerettanterv által biztosított 20 %-os szabad mozgásteret a kiegészítő tananyagok és a 

megtanított ismeretek elmélyítésére oktatására használjuk fel.  

Iskolánkban a matematika oktatása 9-12. évfolyamon heti 4 órában, 13. évfolyamon műszaki 

matematika néven heti 2 órában valósul meg. Nyelvi előkészítős osztályainkban pedig 3-4-4-3-3 

bontásban történik a matematika oktatása. 

 

* https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf  

A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról  

 

 

  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
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Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok 8 

Matematikai logika 4 

Kombinatorika, gráfok 6 

Számhalmazok, műveletek 8 

Hatvány, gyök 16 

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, 
függvényábrázolás során 

20 

Arányosság, százalékszámítás 12 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 40 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 40 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 12 

Geometriai alapismeretek 8 

Háromszögek 16 

Négyszögek, sokszögek 10 

A kör és részei 10 

Transzformációk, szerkesztések 30 

Leíró statisztika 10 

Valószínűség-számítás 4 

Trigonometria 20 

Rendszerező felkészülés az alapvizsgára 14 

Összes óraszám: 288 
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9. évfolyam 

 

Számhalmazok, műveletek 8 

Hatvány 8 

Geometriai alapismeretek 8 

Háromszögek 16 

Négyszögek, sokszögek 10 

A kör és részei 10 

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, 
függvényábrázolás során 

20 

Arányosság, százalékszámítás 12 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 40 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 12 

Összes óraszám: 144 

 

Témakör: Számhalmazok, műveletek 

Javasolt óraszám: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós 

számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen alkalmazza 

különböző számolási helyzetekben; 

 racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

 ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 

 ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát; 

 a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az eredményt; 

 valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes használata 

 Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 

 Irracionális számok szemléltetése 

 Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 

 Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása 

 Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi ellenőrzése 

 Valós számok adott jegyre kerekítése 

 Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 

Fogalmak 

racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút érték, 

ellentett, reciprok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek 

 Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel 

 Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával 
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 Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának történetéről 

 A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a megfelelő kerekítés 

alkalmazása 

 Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata 

 

Témakör: Hatvány 

Javasolt óraszám: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait; 

 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 

 Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre 

 A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 

 A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész kitevő 

esetén 

 Számok normálalakja 

 Számolás normálalak segítségével 

Fogalmak 

hatványalap, hatványkitevő, normálalak 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, kísérlet 

végzése például egy teljes guriga vécépapírral 

 Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó cikkek 

valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában 

 

Témakör: Geometriai alapismeretek 

Javasolt óraszám: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és 

hajlásszögét; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 

 ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban 

 Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 

 Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, 

kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 
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 A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete  

 Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata 

 Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: 

szakaszfelező merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög 

másolása 

Fogalmak 

pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszögek, 

kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének megadása, 

ezek távolságának megmérése 

 Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok meghatározása, 

becslése 

 Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) egyenlő 

távolságra levő helységek megkeresése 

 

Témakör: Háromszögek 

Javasolt óraszám: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 

Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát; 

 kiszámítja háromszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsolatokat; a 

speciális háromszögek tulajdonságait; 

 ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmakat és 

tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 

 Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei 

között 

 Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő szárú, 

derékszögű háromszög 

 A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek ismerete és 

alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, 

illetve beírt kör 

 Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása 

 A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

 A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

 Háromszög területének kiszámítása 
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Fogalmak 

szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges, 

szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése 

szerkesztéssel vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy csoportmunkában 

 Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában 

 A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-tételnek 

megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával 

 

Témakör: Négyszögek, sokszögek 

Javasolt óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 

Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső és külső 

szögeinek összegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet) 

tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása 

 Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek ismerete, 

bizonyítása és alkalmazása 

 Szabályos sokszög fogalmának ismerete 

 Szabályos sokszög területe átdarabolással 

Fogalmak 

trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos 

sokszög 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vonatkozó formula 

felfedeztetése átdarabolással 

 A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása átdarabolással, 

hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével 

 Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan 

 

Témakör: A kör és részei 

Javasolt óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 
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 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 

Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét; 

 ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral; 

 ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív 

hosszával 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körcikk 

területével 

 Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, és 

hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 

 A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

 A Thalész-tétel bizonyítása 

Fogalmak 

középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív 

hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba foglalása 

 A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai szoftver 

alkalmazásával 

 

Témakör: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során 

Javasolt óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

 ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 

 átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú kifejezések 

hatványa 

 Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során 

 Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonosságok ismerete 

és alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, függvények 

ábrázolásában) 

 Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel 

 Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával 

Fogalmak 

összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 „Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai magyarázata 

 Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése 

 A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése 

 Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű számok négyzetének, 

99 · 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben 

 

Témakör: Arányosság, százalékszámítás 

Javasolt óraszám: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 

Származtatott mértékegységeket átvált; 

 ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati problémák 

megoldása során 

 Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

 Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, gyökös) 

 Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi életből 

 Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez, 

kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz köthető 

feladatok megoldása 

Fogalmak 

egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, szükség 

esetén grafikon segítségével 

 Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek 

figyelembevételével 

 

Témakör: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Javasolt óraszám: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az 

észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 
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 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás, 

szorzattá alakítás; 

 megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszereket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy hétköznapi 

nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és 

válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

 Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafikusan 

 Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtthatók 

módszerével, grafikusan 

 Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok 

megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, pénzügyi és 

gazdasági tematikájú feladatok) 

Fogalmak 

alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások összehasonlítása 

előnyök és hátrányok szempontjából 

 Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák vizsgálata 

 Nyílt végű problémák megoldása 

 Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 

 Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek grafikus megoldása 

során; a digitális eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és hátrányainak megbeszélése 

 

Témakör: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

Javasolt óraszám: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a 

függvény az adott értéket rendeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 

 adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi; 

 táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben; 

 a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű, 

kölcsönösen egyértelmű 

 Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

 Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

 Függvények ábrázolása táblázat alapján 

 Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák 

megoldására 

 A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimumának, 

maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása 

 Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot leíró 

függvény (elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai 

 Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), 

c·f(x), |f(x)| 

 Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

 Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása gyakorlati 

problémák megoldása során 

 Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés ábrázolása 

Fogalmak 

egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, képhalmaz, 

értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos 

grafikonok elemzése csoportmunkában 

 Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és a mért 

adatok ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet) 

 A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése (például út-idő 

grafikon az iskolába való eljutásról) 

 Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető szélsőérték-

feladatok megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú spárgával bekeríthető maximális 

területű téglalap adatainak mérése, megfigyelése 

 Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével 

 Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával 

 Szöveges feladatok megoldása grafikus úton 

 Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus úton digitális 

eszköz segítségével 
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10. évfolyam 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Transzformációk, szerkesztések 30 

Trigonometria 20 

Hatvány, gyök 8 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 40 

Matematikai logika 4 

Kombinatorika, gráfok 6 

Valószínűség-számítás 4 

Halmazok 8 

Leíró statisztika 10 

Rendszerező felkészülés az alapvizsgára 14 

Összes óraszám: 144 

 

Témakör: Transzformációk, szerkesztések 

Javasolt óraszám: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismer példákat geometriai transzformációkra; 

 ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; alakzatok 

egybevágóságát; 

 ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági transzformációt és 

az alakzatok hasonlóságát; 

 megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli elforgatottját, 

párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel; 

 geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség feltételeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, merőleges 

affinitás, térkép, fényképezés) 

 A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás 

ismerete, tulajdonságaik 

 A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 

 Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 

 Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel 

 Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban 

 Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában 

 Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 

 Négyszögek egybevágósága 

 Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; diszkusszió 

 Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása különféle 

síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 
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 A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, tulajdonságai 

 A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában 

 Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképkészítés, 

modellezés) 

Fogalmak 

tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság, 

forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági 

transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, filmvetítés 

 A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás bemutatása mint két 

tengelyes tükrözés egymásutánja 

 M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának elemzése a szimmetriák 

szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása 

 A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy dinamikus 

geometriai szoftver segítségével 

 A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok (például pénzforgatós, 

színezős) páros munkában 

 Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának meghatározása egy 

egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának méréséből („Thalész-módszer”) 

csoportmunkában 

 Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép alapján 

 

Témakör: Trigonometria 

Javasolt óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben; 

 alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban; 

 a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget; 

 kiszámítja háromszögek területét; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense 

 Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati helyzetekben 

 Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi összefüggés, 

pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei 

 Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével 

 Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében 

 Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével 

 A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért 

adatokból számítva 
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 Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása 

Fogalmak 

szinusz, koszinusz, tangens 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való 

felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése 

 Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög alakú 

részek területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése alapján 

 Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével 

csoportmunkában 

 

Témakör: Gyök 

Javasolt óraszám: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A négyzetgyök definíciója 

 Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 

 A négyzetgyökvonás azonosságai 

Fogalmak 

négyzetgyök 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó cikkek 

valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában 

 

Témakör: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

Javasolt óraszám: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az 

észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és alkalmazza a 

diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és 

válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

 Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal 

 Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, 

megoldóképlettel és grafikusan 

 Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 

 Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan 

 Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

 baxcx    

 Számtani, mértani közép 

Fogalmak 

másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a lépéseket 

párhuzamosan végezve 

 Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása során 

 Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéről, érdekességeiről 

 

Témakör: Matematikai logika 

Javasolt óraszám: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét; 

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

 alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban; 

 ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését; 

 megfogalmazza adott állítás megfordítását; 

 helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A matematikai bizonyítás fogalma 

 Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis) 

 Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban 

 A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete és 

alkalmazása matematikai és matematikán kívüli feladatokban 

 A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek indoklása 

egyszerű esetekben 
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 Adott állítás megfordításának megfogalmazása 

 „Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének megállapítása 

 Stratégiai és logikai játékok 

Fogalmak 

tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, „akkor és csak 

akkor” 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 „Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a védők és a vádlók egy állítás indoklására, cáfolására 

 „Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, ha...?” típusú feladatok eljátszása, megoldása 

csoportmunkában 

 Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

 Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok 

 Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

 

Témakör: Kombinatorika, gráfok 

Javasolt óraszám: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása 

rendszerezéssel 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban 

 Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 

 Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 

 Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok 

megoldására 

Fogalmak 

gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a szorzási 

és/vagy esetszétválasztási elv alkalmazásával 

 Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására 

 Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal 

 Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása 

 Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját szöveg írása 

 Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása 

 Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal 
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 Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 

 

Témakör: Valószínűség-számítás 

Javasolt óraszám: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív 

gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát 

megkülönbözteti és alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel; 

 véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám esetén 

számítógépet alkalmaz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése 

 A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 

 A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása 

 Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel 

Fogalmak 

valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, diszkrét 

valószínűség-eloszlás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő 

szimulálása (például dobások szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel); a kapott gyakoriságok és 

relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; tippelés az egyes kimenetelekre és becslés a 

bekövetkezésük valószínűségére 

 Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az első hatos 

dobás eloszlása 

 Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás alapján 

 Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes sportfogadások) esetében a 

nyerési esély összehasonlítása 

 

Témakör: Halmazok 

Javasolt óraszám: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz; 

 halmazokat különböző módokon megad; 

 halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a matematikán 

belül, más tantárgyaknál és a mindennapi életben 
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 Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával 

 Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése 

 Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrázolása és 

értelmezése 

 Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segítségével 

 Szemléletes kép végtelen halmazokról 

Fogalmak 

alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; halmazműveletek: unió, 

metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, logikai szita 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan vagy digitálisan 

megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek válogatása 

 Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása 

 A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek kitalálása különböző 

tulajdonságok alapján 

 Barkochba játék 

 A „végtelen szálloda” mint modell 

 Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű hozzárendelés 

felfedeztetése, például a pozitív természetes számok halmazának számossága megegyezik a pozitív 

páros számok halmazának számosságával 

 

Témakör: Leíró statisztika 

Javasolt óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 

meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és digitális 

eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése 

 Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból 

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális eszközzel 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések 

 Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális eszközzel 

 Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő diagramtípus 

kiválasztása 

 Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont 

 Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 

Fogalmak 

oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés előkészítése 

 A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények szemléltetése grafikonok 

segítségével, a kapott eredmények értékelő bemutatása tanulói kiselőadás formájában 

 Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az ismert 

középértékekkel 

 Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők segítségével a kedvezőbb 

év végi jegyért 

 Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása tanulói kiselőadás 

keretében 

 Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek középértékei alapján 

 Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és kördiagramok készítése, ezek 

szóbeli értékelése, javítása 
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11–12. évfolyam 

 

A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek jellege egyre 

absztraktabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban érvényesül. Ebben a 

szakaszban az egyik nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus gondolkodás fejlesztése. A tanulóknak 

a korábban elsajátított készségekre, képességekre és ismeretanyagra támaszkodva kell eljutniuk az 

absztrakt összefüggések megértéséhez és tudatos alkalmazásához. Tudatosítani kell a matematikai 

fogalmak pontos definiálásának fontosságát és a matematikai bizonyítások szerepét. Amellett, hogy a 

lehetséges alkalmazásokat minden egyes témakör kapcsán szem előtt kell tartani, fontos, hogy a 

tanulók lássák az egyes matematikai területek kapcsolatát is.    

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló a tanár által 

irányított módon, a feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási 

lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában megoldandó 

projektfeladatok ebben a szakaszban is fejlesztik a matematikai kommunikációt. Az érettségi vizsgára 

készülés során egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló munkája mind a feladatmegoldásokban, 

mind a tanultak ismétlésében, rendszerezésében. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online 

felületek támogatják a szemléltetést, a megértést, a felfedeztetést és a gyakorlást. 

A 11–12. évfolyamon is jellemző, hogy a megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, 

kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Bizonyos 

témakörök azonban ebben a szakaszban jelennek meg először. Ilyen a racionális kitevőjű hatvány, az 

exponenciális függvény, a logaritmus, a számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a 

koordinátageometria és a térgeometria. Vannak olyan témakörök, amelyek ismeretei megjelennek más 

terület tanítása során is, ezért az egyes részekhez javasolt óraszámok ebben a szakaszban sem 

jellemeznek feltétlenül időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel 

kapcsolatos ismeretek bővülése, a trigonometria és a koordinátageometria alapjainak megjelenése, 

valamint a statisztikai és valószínűségi szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos 

hétköznapi és matematikai problémák megoldására. A matematikai eszköztár bővülése ebben a 

szakaszban teszi leginkább lehetővé, hogy a tanulók más tantárgyakban, más tanulási területeken is 

alkalmazni tudják matematikai tudásukat.  
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Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok, matematikai logika 6 

Kombinatorika, gráfok 10 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 14 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 12 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 12 

Sorozatok 18 

Trigonometria 14 

Térgeometria 20 

Koordinátageometria 14 

Leíró statisztika 12 

Valószínűség-számítás 16 

Rendszerező összefoglalás 38 

Összes óraszám: 186 
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11. évfolyam 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 10 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 20 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 20 

Trigonometria 20 

Koordinátageometria 30 

Kombinatorika, gráfok 44 

Összes óraszám: 144 

 

 

 

 

Témakör: Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 

Javasolt óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait; 

 összetett számokat felbont prímszámok szorzatára; 

 meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét, és 

alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban; 

 ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat; 

 érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben; 

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós 

számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős felbontásból 

 Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása 

 Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka) 

 Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben 

 Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a racionális számok 

kapcsolata 

 A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós számokig 

 Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete 

 Példák irracionális számokra 

 Számhalmazok műveleti zártsága 

Fogalmak 

természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása 

 Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények 

 Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban és ennek mai 

napig tartó hatásairól 
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 Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és barátságos 

számpárok, prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás 

 Halmazábra elkészítése a számhalmazokról 

 

Témakör: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

Javasolt óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait; 

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a 

függvény az adott értéket rendeli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén 

 Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén 

 A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén 

 Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények 

tulajdonságai 

 A logaritmus értelmezése 

 Áttérés más alapú logaritmusra 

 Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához 

Fogalmak 

n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt 

 Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása projektmunkában 

 Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott grafikonok 

összehasonlítása csoportmunkában 

 Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével 

 10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására alkalmas 

számológéppel 

 

Témakör: Exponenciális folyamatok vizsgálata  

Javasolt óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 
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 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az 

észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi; 

 megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket, 

egyenlőtlenségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban 

 Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának megfelelő 

matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

Fogalmak 

Nincsenek új fogalmak. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a társadalomban 

 Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak tekinthető 

változókra csoportmunkában 

 Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra exponenciális 

függvény illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény paramétereinek 

értelmezése 

 

Témakör: Trigonometria 

Javasolt óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 

 ismeri a trigonometrikus függvényeket 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei alapján; 

 ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense 

 Trigonometrikus függvények 

 Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása 

 A szinusztétel bizonyítása 

 A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért 

adatokból számítva 
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Fogalmak 

szinusztétel, koszinusztétel 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való 

felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése 

 Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög alakú 

részek területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése alapján 

 Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével 

csoportmunkában 

 

Témakör: Koordinátageometria 

Javasolt óraszám: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben; 

 koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat; 

 koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal; 

 ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét; 

 egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére; 

 kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének ismeretében; 

 megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak ismeretében; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak ismerete, 

alkalmazása 

 A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és alkalmazása 

 Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában 

 Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben 

 Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben 

 Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján  

 Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái 

 Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján 

 Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban 

 Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának 

megállapítása a meredekségek alapján 

 Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái 

 A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont koordinátáinak 

ismeretében 

Fogalmak 

vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vektorok 

különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, kör 

egyenlete 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 „Torpedójáték” koordináta-rendszerben 

 Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével 

 Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján 

 Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával 

 Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos vagy egyéni 

munkaformában 

 „Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz 

segítségével 

 „Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben 

 

Témakör: Kombinatorika, gráfok 

Javasolt óraszám: 44 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása 

 A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása 

 Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül 

 A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és alkalmazása 

gyakorlati feladatok megoldásában 

Fogalmak 

faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Anagramma készítése a tanulók neveiből 

 A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása 

 A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban szereplő 

együtthatók segítségével 

 Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő egyszerű 

kombinatorikus összefüggések felfedezése 

 Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok összegyűjtése 
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12. évfolyam 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Sorozatok 20 

Térgeometria 30 

Valószínűség-számítás 20 

Leíró statisztika 6 

Halmazok, matematikai logika 6 

Rendszerező összefoglalás 42 

Összes óraszám: 124 

 

Témakör: Sorozatok 

Javasolt óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat; 

 a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség (differencia)/hányados 

(kvóciens) ismeretében; 

 a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja; 

 ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát; 

 mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, természettudományi és 

társadalomtudományi problémák megoldásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A számsorozat fogalmának ismerete 

 Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval 

 Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint  

 Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

 Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

 A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása 

 Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, természettudományi 

és társadalomtudományi problémák megoldásában  

 Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása 

 Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása 

 Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel kapcsolatos 

feladatok megoldása 

Fogalmak 

számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat 

 Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss módszerével 

 A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének bemutatása 

 Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása csoportmunkában 

internetes adatgyűjtés segítségével 
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Témakör: Térgeometria 

Javasolt óraszám: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és 

hajlásszögét; 

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat. 

Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát; 

 ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális 

testek) tulajdonságait; 

 lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp hálóját; 

 kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása 

feladatmegoldásban 

 A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete 

 Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete 

 Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő mértékegységben 

 A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) 

tulajdonságainak ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel kapcsolatban 

 A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a forgáskúp 

hálójának lerajzolása konkrét esetekben 

 A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp alakú 

tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással 

 Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek felszínének 

és térfogatának kiszámítása 

 A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása 

 A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása 

Fogalmak 

kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, forgástest, n-

oldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, testmagasság, test 

hálója 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának megállapítása 

méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel 

 A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület 

felszínének meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről) 

 Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni egybevágó 

érintkező gömbökkel különböző elrendezések esetén 



  2020. 

415  

 Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének becslése, a 

becslés ellenőrzése méréssel 

 A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és számolással, majd a 

kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal 

 Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi tantárgyban és 

a matematikában; a gömbi geometria alapjai 

 

 

Témakör: Valószínűség-számítás 

Javasolt óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív 

gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát 

megkülönbözteti és alkalmazza; 

 ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet; 

 ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét; 

 meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást kizáró 

eseményekre 

 Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására 

 Példák ismerete független és nem független eseményekre 

 A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása 

 A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén 

 A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban 

 Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, befektetések 

kockázata, árfolyamkockázat) 

Fogalmak 

események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró események, 

független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés nélküli 

mintavétel, várható érték 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő 

szimulálása (pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott gyakoriságok és relatív 

gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, illetve összetett események 

valószínűségére csoportmunkában 

 Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre csoportmunkában 

 Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével 

 Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az igazságosság 

fogalmának kialakítása 

 Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése 

 Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése 

 

Témakör: Leíró statisztika 



  2020. 

416  

Javasolt óraszám: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 

meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, összehasonlítására; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete 

 Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése 

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási 

mutatókkal 

 Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések 

 Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal 

 Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése 

Fogalmak 

reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek, 

terjedelem, szórás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre 

 Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai körülmények 

között 

 A Simpson-paradoxon bemutatása példákon 

 Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák értelmezése, 

elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása 

 Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből 

valamilyen adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése 

 

Témakör: Halmazok, matematikai logika 

Javasolt óraszám: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét; 

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon keresztül 

 Logikai kifejezések megfelelő használata 

 Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása 

 Stratégiai és logikai játékok 

Fogalmak 

logikai műveletek 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének meghatározása 

igazságtáblázat segítségével 

 Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán keresztül 

 Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

 Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok 

 Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 
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KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK HELYI TANTERVE 

 

A 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanévben a két tanítási nyelvű osztályokba beiratkozott tanulók 

számára a tananyagot a következő bontásban tanítjuk: 

 

9.KNY (HETI 3 ÓRA) 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok 8 

Számhalmazok, műveletek 8 

Hatványozás 8 

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, 
függvényábrázolás során 

10 

Arányosság, százalékszámítás 12 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 18 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 12 

Geometriai alapismeretek 8 

Háromszögek 14 

Négyszögek, sokszögek 10 

Összes óraszám: 108 

 

 

9.G (HETI 4 ÓRA) 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Szöveges feladatok, egyenletrendszerek 20 

Hatvány, gyök 20 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 40 

Geometriai transzformációk, szerkesztések 20 

Kör és részei 10 

Trigonometria (szögfüggvények a derékszögű 
háromszögben, sokszögek) 

24 

Leíró statisztika 10 

Összes óraszám: 144 
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10.G (HETI 4 ÓRA) 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Szögfüggvények, vektorok, trigonometrikus függvények 36 

Trigonometria (szinusztétel, koszinusztétel) 10 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 20 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 20 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 10 

Kombinatorika, gráfok 10 

Valószínűségszámítás 8 

Halmazok, logika 10 

Leíró statisztika 6 

Rendszerező felkészülés az alapvizsgára 14 

Összes óraszám: 144 

 

 

11.G (HETI 3 ÓRA) 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok, matematikai logika 8 

Kombinatorika, gráfok 14 

Sorozatok 32 

Koordinátageometria 34 

Valószínűségszámítás 20 

Összes óraszám: 108 

 

 

12.G (HETI 3 ÓRA) 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Térgeometria 30 

Rendszerező összefoglalás 63 

Összes óraszám: 93 
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13. ÉVFOLYAM – TECHNIKUS 

 

A technikus képzésen a műszaki matematika a szakmai vizsga matematikai feladataihoz szükséges 

anyagrészeket mélyíti el. 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Hatványozás, normálalak, százalékszámítás 6 

Algebra 6 

Egyenletek, egyenletrendszerek, szöveges feladatok 18 

Geometria (síkgeometria, térgeometria) 16 

Trigonometria (szögszámítás, szögfüggvények, szinusz-, 
koszinusztétel, trigonometrikus egyenlet) 

8 

Függvények 8 

Összes óraszám: 62 
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13. ÉVFOLYAM – OKLEVELES TECHNIKUS 

 

Az okleveles technikus képzésen a műszaki matematika az emelt szintű érettségi és az egyetemi első 

éves matematika feladataihoz szükséges anyagrészeket mélyíti el. 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Sorozatok  8 

Függvények tulajdonságai, határérték  8 

Differenciálszámítás  8 

Határozatlan integrál 8 

Határozott integrál  8 

Valószínűségszámítás, kombinatorika  8 

Komplex számok 8 

Mátrixok 6 

Összes óraszám: 62 

 

Témakör: Sorozatok 

Javasolt óraszám: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a sorozatok megadási módszereit 

 hatékonyan alkalmazza az összefüggéseket, képleteket 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

– ismeri a korlátosság és monotonitás fogalmát 

– ismeri a határérték fogalmát 

– ismeri konvergens sorozatok tulajdonságait 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Számsorozat fogalma, sorozatok tulajdonságai 

– Korlátosság és monotonitás 

– A határérték fogalma 

– Konvergens sorozatok tulajdonságai 

– Nevezetes sorozatok határértékei 

– Műveletek konvergens sorozatokkal 

– A Cauchy-féle konvergenciakritérium 

– Végtelen sorok 

Fogalmak 

határérték, konvergencia, végtelen sor 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Algoritmusok vizsgálata 

– Teleszkópikus összegek 

 

 

Témakör: Függvények tulajdonságai, határérték 
Javasolt óraszám: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 megismeri a függvények új vizsgálatának módszereit 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

– Megismerkedés a függvények vizsgálatának új módszerével. 

– A függvény folytonossága és határértéke fogalmának megalapozása.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Monoton, korlátos, periodikus függvény; 

– Függvény határértéke: I. Véges helyen vett határérték Függvények véges helyen vett véges; véges 

helyen vett végtelen; végtelenben vett véges; végtelenben vett végtelen határértéke 

– Függvény határértéke: II. Jobb és bal oldali határérték; 

– Műveletek függvényekkel, összetett függvény. 

– Függvény folytonossága; szélsőértéke.  

– A folytonosság és a szélsőérték kapcsolata. 

– Függvény konvexitása; 

– Nevezetes határértékek, különböző típusú határérték feladatok. 

– Folytonosság vizsgálata 

Fogalmak 

Függvényfolytonosság, függvényhatárérték.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A matematikán kívüli területeken – fizika, közgazdaságtan – is alkalmazások keresése.  

 

 

Témakör: Differenciálszámítás 
Javasolt óraszám: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

– A differenciálszámítás módszereinek használta a függvények lokális és globális tulajdonságainak 

vizsgálatára 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri a deriválás fogalmát műveleteit 

 teljes függvényvizsgálatot végez 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A derivált fogalma, kapcsolata a folytonossággal; 

– A differenciálás műveleti szabályai. 

– Bizonyos függvénytípusok deriváltjai, deriválási feladatok. 

– A differenciálás alkalmazásai 

– Középértéktételek 

– Monotonitás, szélsőérték 

– Magasabb rendű deriváltak, szélsőérték 

– Konvexitás, inflexiós pont 

– Teljes függvényvizsgálat 

Fogalmak 

Különbségi hányados függvény, derivált, deriváltfüggvény, magasabbrendű derivált. Monotonitás, 

lokális szélsőérték, abszolút szélsőérték. Konvex, konkáv függvény. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Gyakorlati jellegű szélsőérték-feladatok megoldása. 

– A differenciálszámítás és az elemi módszerek összevetése. 
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Témakör: Határozatlan integrál 

Javasolt óraszám: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri az integrálás műve 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri a primitív függvény fogalmát 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A határozatlan integrál mint a deriválás inverz művelete 

– Alapintegrálok ismerete 

– A határozatlan integrál tulajdonságai 

– Integrálási eljárások  

– Parciális integrálás, racionális törtek 

Fogalmak 

határozatlan integrál, primitív függvény 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Néhány hatványsor. (Formális meghatározás integrálással) 

– Hatványsorok szerepe a matematikában, fizikában, informatikában 

 

 

Témakör: Határozott integrál 
Javasolt óraszám: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

– Áttekintő kép kialakítása a térgeometriáról, a felszín- és térfogatszámítás módszereiről 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri a határozott integrál fogalmát 

 térfogat és felszínszámítást végez  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Az alsó és felső közelítő összeg, a Riemann-integrál. 

– Oszcillációs összegek. 

– A Riemann-integrál tulajdonságai. 

– Az integrálszámítás középértéktételei. 

– A Newton-Leibniz tétel. 

– A határozott integrál alkalmazásai  

– Terület-, térfogat- és felszínszámítás. 

Fogalmak 

Alsó- és felső közelítő összeg, határozott integrál. Newton-Leibniz-tétel 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Az integrálszámítás alkalmazása matematikai és fizikai problémákra 

 

 

Témakör: Valószínűségszámítás, kombinatorika  

Javasolt óraszám: 8 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a kombinatorikai ismeretek alkalmazása valószínűség meghatározására.  

 Mit jelent a valószínűség – a nagy számok törvénye  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

– Bővíti és elmélyíti a valószínűség fogalmát. 

– Értsék a várható érték, a szórás jelentését, tudják kiszámítani a tanult eloszlásoknál.  

– Tudják egyszerűbb valószínűségi játékok esélyelemzését elvégezni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A valószínűségszámítás új megközelítése: a valószínűségi változó. 

– A valószínűségi változó várható értéke. A valószínűségi változó szórása 

– A Csebisev-tétel és a Bernoulli-féle nagy számok gyenge törvénye 

– Feltételes valószínűség, Bayes tétele. 

– Független események. 

 Néhány nevezetes eloszlás és várható értéke, szórása 

Fogalmak 

valószínűségi változó, várható érték 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

 

Témakör: Komplex számok 

Javasolt óraszám: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a számhalmazok bővítésének elveit 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri a komplex szám fogalmát 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A komplex számok bevezetése. 

– A komplex számtest.  

– A komplex számok algebrai alakja. 

– A komplex számok ábrázolása, trigonometrikus alakja. Alapműveletek. 

– Hatványozás és gyökvonás a komplex számok körében. 

Fogalmak 

komplex szám, komplex számsík 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– tanulói kiselőadások 

 

 

Témakör: Mátrixok 

Javasolt óraszám: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

– ismeri a számhalmazok bővítésének elveit 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri a mátrix fogalmát 
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 mátrixokkal műveleteket végez 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Elsőfokú(lineáris) kétismeretlenes egyenletrendszer általános alakja, másodrendű determináns. 

Cramer-szabály. 

– A másodrendű determináns alaptulajdonságai. (Alkalmazás: pl. két egyenes metszéspontjának 

kiszámítása-kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása-,determinánsok módszerével) 

– Elsőfokú(lineáris) kettőnél több ismeretlenes egyenletrendszer megoldása, harmadrendű 

determináns. (Alkalmazások: pl. áramköri kapcsolásban az egyes hurkok áramerőssége).  

– Mátrix fogalma; oszlopmátrix, sormátrix, négyzetes mátrix, zérusmátrix, ellentett mátrix, 

egységmátrix; mátrixok egyenlősége. (Alkalmazások: pl vektorok oszlopalakja, vektorműveletek 

oszlopalakú vektorokkal) 

– Műveletek mátrixokkal: összeadás, kivonás, szorzás skalárral; mátrixok szorzása. 

– Mátrixok rangja; mátrixok transzponáltja; inverz mátrix. 

Fogalmak 

– vektor, mátrix, lineáris egyenletrendszer, determináns 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– tanulói kiselőadások 
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A továbbhaladás feltételei 9. évfolyamon matematikából 

 

 Műveleti azonosságok, zárójelek helyes használata 

 Számhalmazok: természetes számok, egész számok, racionális számok, valós számok halmaza 

 Intervallum fogalma, fajtái 

 Hatványozás pozitív egész, 0 és negatív egész kitevőre, a hatványozás azonosságai  

 Térelemek, távolságok és szögek értelmezése 

 A háromszög nevezetes vonalai, körei 

 A háromszög területe 

 Pitagorasz-tétel és megfordítása 

 Négyszögek tulajdonságai, területük, kerületük 

 Sokszögek átlóinak száma, belső szögeinek összege, terület 

 Kör és részei, illetve ezek területe, kerülete 

 (𝑎 ± 𝑏)2;  (𝑎 ± 𝑏)3 polinom alakja, 𝑎2 − 𝑏2 szorzat alakja 

 Szorzattá alakítás módszerei 

 Algebrai törtek egyszerűsítése, szorzása, osztása, összeadása, kivonása 

 Feladatok megoldása az arányosság és a százalékszámítás témaköréből 

 Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldása 

 Szöveges feladatok megoldása egyenlettel, egyenletrendszerrel  

 Függvény megadása, elemi tulajdonságai, lineáris függvény, abszolútérték-függvény, 

másodfokú függvény, négyzetgyök függvény, fordított arányosság függvénye, függvény 

transzformációk 
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A továbbhaladás feltételei 10. évfolyamon matematikából  

 

 Tengelyes és a középpontos tükrözés, eltolás, pont körüli elforgatás, a transzformációk tulajdonságai 

 A hasonlósági transzformáció, középpontos hasonlóság, hasonlóság arányai 

 A háromszögek hasonlóságának alapesetei 

 Magasságtétel, befogótétel 

 Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense 

 A háromszög trigonometrikus területképlete 

 A négyzetgyök definíciója, négyzetgyökvonás azonosságai 

 A másodfokú egyenlet megoldóképlete 

 Másodfokú egyenletre vezető gyakorlati problémák, szöveges feladatok 

 Gyöktényezős alak 

 Egyszerű magasabbfokú egyenlet megoldása 

 Négyzetgyökös egyenletek  

 Abszolútértéket tartalmazó egyenletek 

 Másodfokú egyenletrendszer 

 Egyszerű másodfokú egyenlőtlenségek 

 Összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe között 

 Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis) 

 Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban 

 A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása 

 Halmaz, részhalmaz, halmazműveletek: unió, metszet, különbség, komplementer 

 Halmazok elemszáma 

 Statisztikai adatok és ábrázolásuk, adathalmazok jellemzői 
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A továbbhaladás feltételei 11. évfolyamon matematikából 

 

 Oszthatósági szabályok, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös 

 Számrendszerek 

 Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén 

 Exponenciális függvény, egyenletek 

 Logaritmus fogalma, logaritmusfüggvény, egyenletek 

 Szögfüggvények kiterjesztése, trigonometrikus alapfüggvények  

 A trigonometrikus függvények transzformációi  

 Szinusztétel, koszinusztétel 

 Trigonometrikus alapegyenletek 

 Szakasz felezőpontjának, a háromszög súlypontjának koordinátái 

 Két pont távolsága, a szakasz hossza 

 Az egyenes egyenletei 

 Egyenesek kölcsönös helyzete 

 A párhuzamosság, merőlegesség feltételei 

 A kör egyenlete 

 A kör érintője 

 Permutáció, kombináció, variáció 

 Faktoriális, binomiális együttható 

 Gráfok 
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A továbbhaladás feltételei 12. évfolyamon matematikából 

 

 Számsorozat 

 Számtani sorozat, összegképlete 

 Mértani sorozat, összegképlete 

 Kamatszámítási feladatok 

 Térgeometriai ismeretek 

 Hasáb, henger, gúla, kúp, csonkagúla, csonkakúp, gömb, felszíne és térfogata 

 Ismerje és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet 

 Ismerje és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét 

 Meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén 

 A középszintű érettségi vizsga követelményeinek megfelelő feladatok 
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A továbbhaladás feltételei 13. évfolyamon matematikából 

 

Technikus képzés 

 Hatványozás azonosságai, normálalak 

 Százalékszámítás 

 Algebra (nevezetes azonosságaok, műveletek) 

 Egyenletek, egyenletrendszerek, szöveges feladatok felírása, levezetése 

 Síkgeometriai alakzatok területe, kerülete 

 Térgeometriai alakzatok területe, kerülete 

 Szögszámítás, szögfüggvények 

 Szinusz-, koszinusztétel 

 Trigonometrikus egyenlet 

 Függvények 

 

Okleveles technikus képzés 

 Sorozatok korlátossága, monotonitása, határértéke 

 Függvények folytonossága 

 Függvény határértéke 

 Deriválási szabályok alkalmazása 

 Teljes függvényvizsgálat 

 Integrálási szabályok alkalmazása 

 A Riemann-integrál 

 Terület-, térfogat-, felszínszámítás 

 Valószínűségi változó 

 Várható érték 

 Komplex számok algebrai, trigonometrikus alakja 

 Mátrix, mátrix determinánsa 
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Fizika 
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HELYI TANTERV FIZIKA TANTÁRGYBÓL 
 

AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL ELFOGADOTT KERETTANTERV ALKALMAZÁSA 

ISKOLÁNKBAN: 
Iskolánkban a vonatkozó rendelkezések értelmében a 2020/2021-es tanévben a 9. évfolyamon bevezetjük az új 

NAT-ot.  

Az Oktatási Hivatal által jóváhagyott kerettanterv elérhetősége: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf  

Iskolánkban az óra elosztás 10. évfolyamon heti 2, 11. évfolyamon heti 2, 12. évfolyamon heti 1, 13. évfolyamon 

heti 2 óra bontásban valósul meg. Iskolánk műszaki jellegére való tekintettel a NAT ajánlott óraszámait 

megnövelve, több évfolyamon keresztül valósul meg a fizika oktatása. 

A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, hogy a témakör a NAT 

-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik. 

A Nemzeti Alaptanterv fő témakörei: 

1. A fizikai jelenségek megfigyelése, modellalkotás, értelmezés, tudományos érvelés 

2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés kinematikai és dinamikai vonatkozásai 

3. A halmazállapotok és változásuk, a légnemű, folyékony és szilárd anyagok tulajdonságai 

4. Az emberi test fizikájának elemei 

5. Fontosabb mechanikai, hőtani és elektromos eszközeink működésének alapjai, fűtés és világítás a 

háztartásban 

6. A hullámok szerepe a képek és hangok rögzítésében, továbbításában 

7. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és -felhasználás 

8. Az atom szerkezete, fénykibocsátás, radioaktivitás 

9. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása, az űrkutatás eredményei 

 

  

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
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10. osztály 
 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Év eleji tudnivalók 1 

Egyszerű mozgások (1, 2)  19 

Ismétlődő mozgások (1, 2) 14 

A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2) 19 

Gépek 19 

Összes óraszám: 72 

 

11. osztály 

 
 Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Az energia (1, 7) 17 

Szikrák, villámok (1, 5) 17 

Elektromosság a környezetünkben (1, 5) 21 

Generátorok és motorok (1, 5) 17 

Összes óraszám: 72 

 

12. osztály 
 Témakör neve Javasolt 

óraszám 

A melegítés és hűtés következményei (1, 3) 12 

Víz és levegő a környezetünkben (1, 3) 10 

A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6) 14 

Összes óraszám: 36 

 

13. osztály 

 
 Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Képek és látás (1, 4, 5, 6) 17 

Az atomok és a fény (1, 5, 8) 16 

Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9) 18 

A Világegyetem megismerése (1, 9) 21 

Összes óraszám: 72 
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A FIZIKA 
 

Civilizációnk egyik alapja a természettudományos műveltség, mely jelentős mértékben a fizika által feltárt 

ismereteken nyugszik. Ezek megőrzése, továbbadása, bővítése az egymást követő generációk kiemelt feladata.  A 

korszerű fizikatanítás célja részben azoknak az ismereteknek átadása és képességeknek fejlesztése, amelyek ennek 

megvalósulását lehetővé teszik. Emellett kiemelt feladat a korunkban fontossá vált, illetve a közeljövőben 

fontossá váló kulcskompetenciák fejlesztése, valamint a fizika és a technológia kapcsolatának, a fizika művelése 

sokoldalú társadalmi vonatkozásainak bemutatása. Ez úgy érhető el, ha a fizikai mennyiségek és törvények 

jelentése gyakorlati alkalmazások, illetve az egész emberiséget érintő határokon átívelő problémák 

(környezetszennyezés, globális éghajlatváltozás) kontextusában, a diákok életkori sajátosságainak megfelelően 

kerül megfogalmazásra.  

A fizika tantárgy fontos feladata a diákok természettudományos szemléletének formálása, mely alapvetően a 

fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudománnyal foglalkozó tudomány átvett. A 

természettudományos szemlélet megismerése általános iskolában kezdődik, a középiskolában új elemek kapnak 

nagyobb hangsúlyt. 

A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan működik?” kérdésre való 

válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények segítségével, azokból kiindulva, sokszor hosszú logikai 

láncok felhasználásával. Ez jelenti azt, hogy a „miért, mi az oka?” kérdésekre is választ keres.  

A megismerési folyamatban az empíria és az elmélet összhangja van jelen. A dolgok lehetséges működéséről, a 

megfigyelt jelenségek létrejöttének okáról hipotéziseket alkotunk, és ezek beválását megfigyelésekkel és 

kísérletekkel képesek vagyunk vizsgálni. 

A természet leírásához, megismeréséhez egyszerűsítő feltételeket vezetünk be, analógiákat és modelleket 

alkalmazunk, a lényeges és lényegtelen momentumokat elkülönítjük, majd minél több tényezőt veszünk 

fokozatosan figyelembe.  

Mai technikai világunk alapja a természettudomány. A technika egyben segítője a további természettudományi 

kutatásnak és az oktatásnak egyaránt. Elsősorban a számítógépek megjelenése és fejlődése fontos elem. A 

számítógép a megismerés egyik alapvető eszközévé vált egyrészt a számítások gyorsabb elvégzésével, a hatalmas 

adatbázisok kezelési lehetőségeivel, a szimulációknak a modellalkotásban és a modell tesztelésében való 

felhasználásával. Ezzel egyben kitágult a vizsgálható jelenségek köre. Az Internet elterjedése másrészt 

megteremtette a gyors tudásmegosztás lehetőségét is.  

A tanári értékelés célja nem lehet eltérő a tantárgy céljától, azaz fontos a motiváció felkeltése, a fizika tárggyal 

való pozitív attitűd kialakítása. Mindez fejlesztő, tanulást támogató értékeléssel valósítható meg. Az értékelésnek 

az elvárt sokszínű tanulói tevékenységekre kell vonatkoznia, s kiemelt szerepe van benne az árnyalt, szöveges 

visszajelzésnek. Szerencsés lehet az önértékelés bevezetése, csoportmunka esetében egymás vagy a projekt 

értékelése. Egy-egy feladat kapcsán indokolt az értékelési szempontokat előre rögzíteni. Fontos az is, hogy az 

értékelés egy projektben, csoportmunkában annak a feladatrésznek a megítélésére irányul, melyet az értékelendő 

diák elvégzett. Így az értékelésnek a csoportmunkában egyénre szabottnak kell lennie. Az egyedi (tehát nem 

ötfokú skálát követő) értékelést indokolhatja az is, hogy a tanárnak – aki nem a tantárgyat, hanem a tanulót tanítja, 

irányítja – tisztában kell lennie azzal, hogy egy adott tanulót milyen típusú visszajelzésekkel lehet motiválni. A 

jól kialakított értékelés növeli a motivációt, a végiggondolatlan, nem megfelelően kialakított, nem elegendően 

árnyalt értékelés viszont ellenében hat. Az értékelés nagymértékben képes befolyásolni a tárgy tanítási céljainak 

sikeres teljesítését. 

A kerettanterv témaköreit, fejlesztési feladatait és ismereteit úgy alakítottuk ki, hogy az ezek figyelembevételével 

készített helyi tanterv, illetve tanmenet segítségével megvalósuljanak a Nat-ban megfogalmazott fejlesztési 

területek szerint csoportosított tanulási eredmények. Ezek egy része nem kötődik szorosan a tananyaghoz és 

témakörökhöz. A „Fizikai megfigyelések, kísérletek végzése, az eredmények értelmezése” –fejlesztési részterület 

tanulási eredményeinek megvalósulását segítik a megfigyeléssel, méréssel, kísérletezéssel a mért adatok 

elemzésével, egyszerű számításos feladatok megoldásával foglalkozó órák, amelyek megtartására minden 

témakörben nyílik alkalom. A fizika mint természettudományos megismerési módszer - című első fejlesztési 

terület további tanulási eredményei a tudományos vitákkal gazdagított tanórák segítségével valósulnak meg, ezek 

lehetőségét – a megfelelő órakeretet biztosítva - külön jelezzük a kerettantervben. A digitális technológiák 
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használatával kapcsolatos tanulás eredmények megvalósulása a megfelelő eszközök és programok tanári irányítás 

melletti önálló használatával biztosítható. Ezeket a tanulási eredményeket az alábbiakban soroljuk fel: 

 A tanuló használ helymeghatározó szoftvereket, a közeli és távoli környezetünket leíró adatbázisokat, 

szoftvereket; 

 a vizsgált fizikai jelenségeket, kísérleteket bemutató animációkat, videókat keres és értelmez;  

 ismer magyar és idegen nyelvű megbízható fizikai tárgyú honlapokat;  

 készségszinten alkalmazza a különböző kommunikációs eszközöket, illetve az internetet a főként magyar, 

illetve idegen nyelvű, fizikai tárgyú tartalmak keresésére;  

 fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos, valamint nem érthető, további magyarázatra 

szoruló részeket;  

 az interneten talált tartalmakat több forrásból is ellenőrzi;  

 a forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban mutatja be;  

 az egyszerű vizsgálatok eredményeinek, az elemzések, illetve a következtetések bemutatására prezentációt 

készít;  

 a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző médiatartalmakat, 

prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz létre a tapasztalatok, eredmények, 

elemzések, illetve következtetések bemutatására;  

 a vizsgálatok során kinyert adatokat egyszerű táblázatkezelő szoftver segítségével elemzi, az adatokat 

grafikonok segítségével értelmezi;  

 használ mérésre, adatelemzésre, folyamatelemzésre alkalmas összetett szoftvereket (például hang és 

mozgókép kezelésére alkalmas programokat).  
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10. OSZTÁLY 

1.  TÉMAKÖR: EGYSZERŰ MOZGÁSOK 

Óraszám: 19 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket számításokban, 

illetve az eredmények összehasonlítása során; 

 mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket, programokat; 

 megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a mérés 

eredményét befolyásoló tényezőkre; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat értelmez, 

következtetést von le, összehasonlít; 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a tapasztalatok, 

mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű modellel vagy matematikai 

összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 helyesen használja az út, a pálya és a hely fogalmát, valamint a sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, 

gyorsulás, elmozdulás fizikai mennyiségeket a mozgás leírására; 

 tud számításokat végezni az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetében: állandó sebességű mozgások esetén 

a sebesség ismeretében meghatározza az elmozdulást, a sebesség nagyságának ismeretében a megtett utat, a 

céltól való távolság ismeretében a megérkezéshez szükséges időt; 

 ismeri a szabadesés jelenségét, annak leírását, tud esésidőt számolni, mérni, becsapódási sebességet számolni; 

 egyszerű számításokat végez az állandó gyorsulással mozgó testek esetében. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A környezetben megfigyelt mozgások (közlekedés, sportolás) jellemzése az út és az elmozdulás mennyiségek 

valamint a hely és a pálya fogalmának használatával 

A gépkocsi sebességmérője által mutatott értékek értelmezése: állandó és változó nagyságú sebesség, az 

átlagsebesség és pillanatnyi sebesség jelentése 

Egyszerű számítások az egyenes pályán, állandó sebességgel haladó gépjármű mozgásával kapcsolatban: Az 

elmozdulás, megtett út és a megérkezéshez szükséges idő kiszámolása  

A közel állandó sebességű, egyenes vonalú mozgások (buborék a Mikola-csőben, mozgólépcső, csúszás 

jégen) megfigyelése, kialakulásának magyarázata 

Az elejtett test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata.  A sebesség változásának jellemzése a 

gyorsulás fogalmának segítségével, a gyorsulás értelmezése a testre ható nehézségi erő vizsgálatával  

Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és az Eötvös-ingáról 

Az elejtett test esési idejének mérése és számolása, a becsapódási sebesség kiszámítása 

A csúszó test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata, értelmezése a rá ható erők segítségével 

Az állandó gyorsulással elinduló autó mozgásának leírása és magyarázata 

Az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás használata egyenes mentén zajló mozgások leírására 

Fogalmak 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás 

Javasolt tevékenységek 

Videó készítése néhány, a környezetben megfigyelhető mozgásról. Egy megfelelően kiválasztott pont 

koordinátáinak meghatározása az egymást követő képkockákon videó-analízis segítségével 
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Egy kút mélységének vagy erkély magasságának meghatározása az elejtett test zuhanási idejének mérésével, 

a mérés pontosságának becslése 

Közel állandó sebességű mozgás megvalósítása önálló kísérletezés során. A súrlódás csökkentése különböző 

módon, légpárnás eszközök, jégen csúszó eszközök 

Lejtőn leguruló, lecsúszó testek mozgásának megfigyelése, a mozgás jellegének kvantitatív megállapítása 

Galilei munkásságának megismerése a mozgások és a tudományos módszer kialakulásának témakörében 

Kísérlet tervezése annak belátására, hogy a szabadesés egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás 

2. TÉMAKÖR: ISMÉTLŐDŐ MOZGÁSOK 

Óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati ismereteket, azok fizikai 

hátterét; 

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;  

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket számításokban, 

illetve az eredmények összehasonlítása során; 

 a mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket, programokat; 

 megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a mérés 

eredményét befolyásoló tényezőkre; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat értelmez, 

következtetést von le, összehasonlít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az egyenletes körmozgást leíró fizikai mennyiségeket (pályasugár, kerületi sebesség, fordulatszám, 

keringési idő, centripetális gyorsulás), azok jelentését, egymással való kapcsolatát; 

 ismeri a periodikus mozgásokat (ingamozgás, rezgőmozgás) jellemző fizikai mennyiségeket, néhány egyszerű 

esetben tudja mérni a periódusidőt, megállapítani az azt befolyásoló tényezőket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Egyszerű körmozgás létrehozása, megfigyelése, kialakulásának értelmezése a centripetális erő és gyorsulás 

fogalmának segítségével 

A periódusidő mérése, a fordulatszám és a kerületi sebesség meghatározása, a centripetális gyorsulás 

nagyságának kiszámolása 

A mindennapokban gyakori körmozgások (például: ruha a centrifugában, a kerékpár szelepe, a Föld 

felszínének pontjai) fizikai hátterének elemzése  

Különböző lengések felismerése a környezetben: hintázó gyerekek, artisták a trapézon  

A környezetben lezajló csillapodó rezgések és lengések megfigyelése, jellemzése az amplitúdó, a frekvencia, 

illetve a csillapodás mértéke szempontjából 

A rugóhoz kapcsolt test rezgésének megfigyelése, kvalitatív leírása, a kitérés-idő és a sebesség-idő függvény 

elemzése.  

Fogalmak 

körmozgás, centripetális erő, centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a rugó által 

kifejtett erő 

Javasolt tevékenységek 

Beszámoló készítése a fordulatszám jelentőségéről ruhák centrifugálása vagy fúrás esetén, a jellemző 

fordulatszám adatainak megkeresése 

Az ingaóra felépítését, az alkatrészek feladatát, az óra működését bemutató kiselőadás készítése 

Olyan inga készítése, melynek periódusideje 1 másodperc, ennek ellenőrzése 
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3.TÉMAKÖR: A KÖZLEKEDÉS ÉS SPORTOLÁS FIZIKÁJA  

Óraszám: 19 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság kritériumait; 

 tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók jelenségek 

értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

 átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati ismereteket, azok fizikai 

hátterét; 

 felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést, kritikusan 

vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  

 kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 egyszerű esetekben kiszámolja a testek lendületének nagyságát, meghatározza irányát; 

 egyszerűbb esetekben alkalmazza a lendületmegmaradás törvényét, ismeri ennek általános érvényességét; 

 tisztában van az erő mint fizikai mennyiség jelentésével, mértékegységével, ismeri a newtoni dinamika 

alaptörvényeit, egyszerűbb esetekben alkalmazza azokat a gyorsulás meghatározására, a korábban megismert 

mozgások értelmezésére; 

 egyszerűbb esetekben kiszámolja a mechanikai kölcsönhatásokban fellépő erőket (nehézségi erő, nyomóerő, 

fonálerő, súlyerő, súrlódási erők, rugóerő), meghatározza az erők eredőjét; 

 érti a legfontosabb közlekedési eszközök – gépjárművek, légi és vízi járművek – működésének fizikai elveit; 

 tisztában van a repülés elvével, a légellenállás jelenségével; 

 ismeri a hidrosztatika alapjait, a felhajtóerő fogalmát, hétköznapi példákon keresztül értelmezi a 

felemelkedés, elmerülés, úszás, lebegés jelenségét, tudja az ezt meghatározó tényezőket, ismeri a 

jelenségkörre épülő gyakorlati eszközöket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Rugalmatlan ütközések megfigyelése, a közös sebesség számítása egyszerű esetekben a lendület 

megmaradásának segítségével.  A gyűrődési zóna szerepe ütközéskor  

 Labdák rugalmasságának vizsgálata a visszapattanás magasságának megfigyelésével 

A lendület szerepe fékezés és gyorsítás során. A fékút és a fékezési idő 

 Az autó gyorsulásának, illetve a fékezés folyamatának magyarázata az autóra ható erők és Newton törvényei 

segítségével 

 A kanyarodás fizikája, a kicsúszás megfigyelése (kanyarodó autó, motor, korcsolya) és okainak (súrlódási 

erő) vizsgálata 

A testek úszásának és elmerülésének kísérleti vizsgálata, a tapasztaltak fizikai magyarázata a hidrosztatikai 

nyomás és a felhajtó erő segítségével 

A hajók (vitorlás, illetve hajócsavaros) és tengeralattjárók működésének fizikai magyarázata, az áramvonalas 

test fontossága a vízben való haladás során 

A repülőgépek fizikája, a szárnyra ható felhajtó erő magyarázata, az áramvonalas forma fontossága 

 

Fogalmak 

a lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás, hidrosztatikai nyomás, felhajtó 

erő 

Javasolt tevékenységek 

Egy vagy több kiválasztott sporteszköz (pl. síléc, labda) kialakításának és fizikai hátterének feltárása, az 

eredmények megosztása a tanulótársakkal 
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Kísérleti megfigyelése és vizsgálata annak, hogy az érintkező felületek közötti súrlódást hogyan lehet kis 

mennyiségű szennyező anyaggal (por, olaj) befolyásolni. Alkalmas kísérleti eszköz (pl. változtatható 

hajlásszögű lejtő) megépítése 

Adott teher szállítására alkalmas hajómodell elkészítése a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával. Az 

eszköz felépítésének magyarázata 

Az áramló levegő nyomáscsökkenésének bemutatása egyszerű  demonstrációs eszközökkel 

Nagysebességű képrögzítésre alkalmas kamerával rögzített lassított felvételek tanulmányozása ütközésekről, 

labdák deformációjáról 

Különböző zöldségek és gyümölcsök vízben való elmerülésének vizsgálata a vízben feloldott cukor vagy só 

mennyiségének változtatása mellett 

 

4. TÉMAKÖR: GÉPEK  

Óraszám: 19 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 el tudja választani egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmi-gazdasági 

folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az egyszerű gépek elvének megjelenését a hétköznapokban, mindennapi eszközeinkben; 

 néhány egyszerűbb, konkrét esetben (mérleg, libikóka) a forgatónyomatékok meghatározásának segítségével 

vizsgálja a testek egyensúlyi állapotának feltételeit, összeveti az eredményeket a megfigyelések és kísérletek 

tapasztalataival. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A libikóka és a mérleg egyensúlyának kísérleti vizsgálata és értelmezése 

Szerszámkulcsok és fogók működésének magyarázata az erőkar segítségével 

Gépek összehasonlítása a teljesítmény és hatásfok adatok alapján 

A kerékpár felépítésének és működésének fizikai magyarázata 

Egy jelentős gép és a kapcsolódó technológia fizikai lényegének ismertetése, történelmet és társadalmat 

átalakító hatásának bemutatása (Ilyen lehet: hajítógép, szövőgép, mechanikus számológép, belső égésű 

motor) 

Anyaggyűjtés James Wattról és gőzgépéről 

Beszélgetés a robotokról: elterjedésük, jövőbeli szerepük, mesterséges intelligencia, gépi tanulás, önvezérelt 

működés 

Fogalmak 

forgatónyomaték, forgatónyomatékok egyensúlya, erőkar, teljesítmény, hatásfok 

Javasolt tevékenységek 

Egy a diákok számára elérhető gép (ceruzahegyező, konzervnyitó, zárszerkezet, mechanikus óra, zenegép, ...) 

szétszedése, a főbb alkotórészek azonosítása, szerepük felismerése, a működés fizikai alapjainak leírása. 

A tevékenység dokumentálása 

A felfújt léggömbben levő levegő súlyának kimutatása egyszerű mérleg segítségével 

Egyszerű kísérletek elvégzése a súlypont egyensúlyozásban betöltött szerepének bemutatására 

Különböző csavarok beszerzése, vizsgálata, jellemzőinek (menetemelkedés, menetsűrűség) megfigyelése és 

működésének magyarázata 

Az egyes történelmi korokra jellemző gépek összegyűjtése, alkalmazásuk bemutatása 

Kedvelt gépek modelljeinek megfigyelése, illetve elkészítése, működésük megismerése, megértése 
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A továbbhaladás feltételei a 10. évfolyamon 

1.  Témakör: Egyszerű mozgások 

 Helyesen használja az út, a pálya és a hely fogalmát, valamint a sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, 

gyorsulás, elmozdulás fizikai mennyiségeket a mozgás leírására. 

 Ismeri a szabadesés jelenségét, annak leírását, tud esésidőt számolni, mérni, becsapódási sebességet számolni. 

 Tud  

egyszerű számításokat végezni az állandó gyorsulással mozgó testek esetében. 

számításokat végezni az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetében. 

 

2. Témakör: Ismétlődő mozgások 

 Ismeri 

az egyenletes körmozgást leíró fizikai mennyiségeket (pályasugár, kerületi sebesség, fordulatszám, keringési 

idő, centripetális gyorsulás, centripetális erő), azok jelentését, egymással való kapcsolatát. Tudja az 

egyenletes körmozgás létrejöttének dinamikai feltételét. 

a periodikus mozgásokat (ingamozgás, rezgőmozgás) jellemző fizikai mennyiségeket (periódusidő, 

frekvencia), néhány egyszerű esetben tudja mérni a periódusidőt, megállapítani az azt befolyásoló 

tényezőket. 

Le tudja írni kvalitatív módon a rugóhoz kapcsolt test rezgését, a kitérés-idő és a sebesség-idő függvényt tudja 

elemezni. 

Ismeri a csillapodás fogalmát, a rugó által kifejtett erőt. 

3.Témakör: A közlekedés és sportolás fizikája  

 Tudja  

kiszámolni a testek lendületének nagyságát, meghatározza irányát. 

alkalmazni a lendületmegmaradás törvényét, ismerje ennek általános érvényességét. 

a mechanikai kölcsönhatásokban fellépő erőket (nehézségi erő, nyomóerő, fonálerő, súlyerő, súrlódási erők, 

rugóerő), meg tudja határozni az erők eredőjét. 

 Tisztában van 

az erő mint fizikai mennyiség jelentésével, mértékegységével, ismeri a newtoni dinamika alaptörvényeit, 

egyszerűbb esetekben tudja alkalmazni azokat a gyorsulás meghatározására, a korábban megismert 

mozgások értelmezésére. 

a repülés elvével, a légellenállás jelenségével. 

 Érti a legfontosabb közlekedési eszközök – gépjárművek, légi és vízi járművek – működésének fizikai elveit. 

 Ismeri a hidrosztatika alapjait, a felhajtóerő fogalmát, hétköznapi példákon keresztül tudja értelmezni a 

felemelkedés, elmerülés, úszás, lebegés jelenségét, tudja az ezt meghatározó tényezőket, ismerje a 

jelenségkörre épülő gyakorlati eszközöket. 

4. témakör: Gépek 

Tudja  

a forgatónyomaték, erőkar, teljesítmény, hatásfok fogalmát, a forgatónyomatékok egyensúlyának feltételét. 

az egyszerű gépek elvének megjelenését a hétköznapokban, mindennapi eszközeinkben. 

konkrét esetben (mérleg, libikóka) a forgatónyomatékok meghatározásának segítségével vizsgálni a testek 

egyensúlyi állapotának feltételeit, összevetni az eredményeket a megfigyelések és kísérletek 

tapasztalataival. 

 

11. OSZTÁLY 
 

1. TÉMAKÖR: AZ ENERGIA  

Óraszám: 17 óra 
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának legfontosabb 

gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat szemléletesen mutatja be; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási lehetőségeit, a 

napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget; 

 ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az élelmiszerek energiatartalmának szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a mechanikai munka fogalmát, kiszámításának módját, mértékegységét, a helyzeti energia, a mozgási 

energia, a rugalmas energia, a belső energia fogalmát; 

 konkrét esetekben alkalmazza a munkatételt, a mechanikai energia megmaradásának elvét a mozgás 

értelmezésére, a sebesség kiszámolására. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Adatgyűjtés az emberiség energiafelhasználásáról  

A testek emelését és gyorsítását kísérő energiaváltozások vizsgálata: a helyzeti és mozgási energia, a munka 

A szabadon eső test becsapódási sebességének meghatározása a munkatétel és az energiamegmaradás 

segítségével 

Az elhajított kő mozgásának energetikai elemzése  

Az energia megmaradása a súrlódás és közegellenállás hiányában és jelenlétében, a belső energia 

A rugóhoz, gumiszalaghoz kapcsolt test mozgásának energetikai elemzése: a rugalmas energia 

Energia átalakulások a háztartásban, a környezetben, az emberi szervezetben és az erőművekben (hőerőmű, 

szélerőmű, vízi erőmű, atomerőmű, napkollektor), a hatásfok  

Az energia szállításának lehetőségei 

A Nap mint a Föld energiakészletének elsődleges forrása. Megújuló és nem megújuló energiaforrások 

megkülönböztetése, megnevezése, az energiatermelés és a környezet állapotának kapcsolata  

Az energiaforrásaink kihasználásának lehetőségei a jövőben. 

Fogalmak 

munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia 

Javasolt tevékenységek 

Beszámoló készítése az örökmozgókról és arról, miért nem lehetséges ilyen gépet építeni 

Beszámoló készítése a napállandóról 

Egyszerű eszköz készítésével annak kimutatása, hogy a felület napsugárzás hatására történő felmelegedése 

hogyan függ a felület és a napsugarak irányától 

Az emberiség energiafelhasználását és energiatermelését jellemző adatok gyűjtése, rendszerezése, 

szemléletes ábrázolása, területi változásainak bemutatása 

Az autó indulását kísérő energiaváltozások összegyűjtése, szemlélete bemutatása 

A teavíz melegítése hatásfokának kísérleti vizsgálata. Hogyan függ a hatásfok a gázláng méretétől, milyen 

más tényezők befolyásolják? 

2. TÉMAKÖR: SZIKRÁK, VILLÁMOK 

Óraszám: 17 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a villámok veszélyét, a villámhárítók működését, a helyes magatartást zivataros, villámcsapás-

veszélyes időben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 ismeri az elektrosztatikus alapjelenségeket (dörzselektromosság, töltött testek közötti kölcsönhatás, földelés), 

ezek gyakorlati alkalmazásait; 

 átlátja, hogy az elektromos állapot kialakulása a töltések egyenletes eloszlásának megváltozásával van 

kapcsolatban; 

 érti Coulomb törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza elektromos töltéssel rendelkező testek közötti erő 

meghatározására; 

 tudja, hogy az elektromos kölcsönhatást az elektromos mező közvetíti. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az elektromos állapot kialakulásának magyarázata az atomról alkotott egyszerű elképzelés (elektron, 

atommag) segítségével  

A két fajta elektromos állapot, az elektromos vonzás és taszítás, az elektromos árnyékolás, a csúcshatás, az 

elektromos megosztás és a földelés megfigyelése kísérletezés közben, a tapasztaltak magyarázata 

Coulomb törvénye, az elektromosan töltött testek között fellépő erő meghatározása 

Az elektromos mező szemléltetése (pl. búzadarás kísérlettel), ez alapján a mező erővonalakkal történő 

érzékeltetése 

Elektromos szikrák keltése, megfigyelése (pl. megosztó géppel vagy szalaggenerátorral), ennek segítségével 

a villámok kialakulásának alapvető magyarázata 

A tanultak alkalmazása a villámok elleni védekezésben, illetve a villámcsapás-veszélyes helyzetekben való 

helyes magatartás kialakításában 

Fogalmak 

elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron, Coulomb-törvény, elektromos 

árnyékolás, csúcshatás, földelés 

Javasolt tevékenységek 

Egyszerű elektroszkóp készítése (pl. Öveges-féle töltésszámlálós konzervdoboz-elektroszkóp), ezzel 

kísérletek elvégzése: a csúcshatás, az megosztás megfigyelése, a Coulomb-törvény érzékeltetése 

Az elektromos árnyékolás (Faraday-kalitka) vizsgálata mobiltelefonnal (pl. hűtőszekrényben, mikrohullámú 

sütőben, sztaniolpapíros csomagolásban stb., felhívható-e a készülék?) 

Különböző épületek villámvédelmi rendszerének megfigyelése 

A fénymásoló, lézernyomtató működésének tanulmányozása, anyaggyűjtés projektmunkában 

Villámokról készült felvételek gyűjtése és tanulmányozása 

3. TÉMAKÖR: ELEKTROMOSSÁG A KÖRNYEZETÜNKBEN  

Óraszám: 21 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai 

megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

 tisztában van az elektromos áram veszélyeivel, a veszélyeket csökkentő legfontosabb megoldásokkal 

(gyerekbiztos csatlakozók, biztosíték, földvezeték szerepe); 

 tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével, energiafelhasználásának 

sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti előnyeivel; 

 ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét azok 

működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a tapasztalatok, mérési 

adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű modellel vagy matematikai 

összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 tudja, hogy az áram a töltött részecskék rendezett mozgása, és ez alapján szemléletes elképzelést alakít ki az 

elektromos áramról;  

 gyakorlati szinten ismeri az egyenáramok jellemzőit, a feszültség, áramerősség és ellenállás fogalmát; 

 ismeri a mindennapi életben használt legfontosabb elektromos energiaforrásokat, a gépkocsi-, mobiltelefon-

akkumulátorok legfontosabb jellemzőit; 

 érti Ohm törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza a feszültség, áramerősség, ellenállás meghatározására. 

Tudja, hogy az ellenállás függ a hőmérséklettől; 

 ki tudja számolni egyenáramú fogyasztók teljesítményét, az általuk felhasznált energiát;  

 ismeri az egyszerű áramkör és egyszerűbb hálózatok alkotórészeit, felépítését; 

 értelmezni tud egyszerűbb kapcsolási rajzokat, ismeri kísérleti vizsgálatok alapján a soros és a párhuzamos 

kapcsolások legfontosabb jellemzőit; 

 ismeri az elektromos hálózatok kialakítását a lakásokban, épületekben, az elektromos kapcsolási rajzok 

használatát; 

 tisztában van az elektromos áram élettani hatásaival, az emberi test áramvezetési tulajdonságaival, az idegi 

áramvezetés jelenségével; 

 ismeri az elektromos fogyasztók használatára vonatkozó balesetvédelmi szabályokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az elektromos áram fogalmának kialakítása egyszerű kísérletekkel (pl. víz elektromos vezetésének változása, 

konyhasó vagy sav hatására), az áramerősség mérése 

A legfontosabb egyenáramú áramforrások (galvánelem, gépkocsi- mobiltelefon-akkumulátorok, napelemek), 

adatainak összegyűjtése és értelmezése 

Ohm törvényének vizsgálata méréssel egyszerű áramkörben ellenálláshuzallal, az ellenállás, mint fizikai 

mennyiség és mint áramköri elem bevezetése 

Egyszerű számítások elvégzése Ohm törvényének felhasználásával: a feszültség, az áramerősség és az 

ellenállás meghatározására  

Egyszerű, fényforrást és termisztort tartalmazó áramkör vizsgálata, az ellenállás hőmérsékletfüggésének 

felismerése 

A soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőinek megismerése kísérleti vizsgálatok alapján 

A legfontosabb hőhatáson alapuló háztartási eszközök jellemzőinek összegyűjtése  

A villanyszámla értelmezése, a háztartási áramfogyasztás költségeinek kiszámolása, a kWh és a joule 

kapcsolata 

Az elektromos áramütés élettani hatása, érintésvédelmi, balesetvédelmi ismeretek 

Lakás villamos hálózata és biztonsági berendezései (a biztosíték, az áram-védőkapcsoló és a földvezeték 

feladata) 

Az EKG, EEG felvételek kapcsán az emberi idegvezetés egyes diagnosztikai alkalmazásainak bemutatása 

Fogalmak 

elektromos áram,  áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, soros és a párhuzamos kapcsolás, biztosíték, 

földvezeték 

Javasolt tevékenységek 

Gyümölcsből vagy zöldségből elektromos telepek készítése és feszültségeinek vizsgálata (pl. burgonya, 

ecetes uborka, citrom, hagyma, vas és réz szegekkel, vagy más fémekkel)  

Fényforrások teljesítményének és fényerejének vizsgálata (teljesítmény számolása a feszültség és 

áramerősség mérésével, fényerő mérése pl. mobilapplikációval)  

Testünk különböző pontok közti ellenállásának mérése ellenállásmérő-műszerrel, az emberi szervezet 

ellenállását befolyásoló tényezők vizsgálata 

Szénrúd, grafitbél vagy ellenálláshuzal ellenállásának vizsgálata 

Gyűjtőmunka orvosi diagnosztikai eszközökről 

Egy kiválasztott fogyasztó teljesítményének meghatározása. A mérés megtervezése, kivitelezése, az 

eredmények értékelése és bemutatása 
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4. TÉMAKÖR: GENERÁTOROK ÉS MOTOROK 

Óraszám: 17 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti kockázatával; 

 ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét azok 

működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elektromágnes készítése közben megfigyeli és alkalmazza, hogy az elektromos áram mágneses mezőt hoz 

létre; 

 megmagyarázza hogyan működnek az általa megfigyelt egyszerű felépítésű elektromos motorok: a mágneses 

mező erőt fejt ki az árammal átjárt vezetőre; 

 ismeri az elektromágneses indukció jelenségének lényegét, fontosabb gyakorlati vonatkozásait, a váltakozó 

áram fogalmát; 

 érti a generátor, a motor és a transzformátor működési elvét, gyakorlati hasznát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Elektromágnes készítése egyszerű eszközökkel (pl. vasszegre tekert szigetelt drót), az előállított mágneses 

mező vizsgálata pl. iránytűvel) 

Az elektromotor működési elvének megértése egyszerű modell vagy animáció tanulmányozása révén  

Az elektromágneses indukció alapeseteinek megismerése, ez alapján egyszerű generátor modell készítése  

vagy tanulmányozása  

Adatgyűjtés Michael Faraday életéről, a felfedezések jelentőségének megvitatása 

A váltakozó áram keletkezése, és főbb jellemzői   

A transzformátor működésének megfigyelése és magyarázata, az elektromos energia szállításában betöltött 

szerepének megismerése 

A környezetünkben illetve technika eszközökben található transzformátorok felismerése 

Generátorok és motorok működésének megfigyelése, fizikai magyarázata  

Fogalmak 

mágneses mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromágneses indukció, generátor,  elektromotor, 

transzformátor 

Javasolt tevékenységek 

Adatgyűjtés projektmunkában Jedlik Ányos villanymotorjáról, villamos motorkocsijáról, és a dinamójáról 

A Föld és más gyenge mágneses terek vizsgálata mobilapplikáció segítségével 

Mágneses mezőben fellépő erőhatások egyszerű kísérleti vizsgálata (pl. Oersted-kísérlete, párhuzamos 

vezetők közötti erők)  

Transzformátor modell készítése és vizsgálata vaskarikára tekert szigetelt drótok segítségével 

A transzformátor és a villamos energia elterjedésében  szerepet vállaló magyar tudósok (Déri, Bláthy, 

Zipernowsky, Mechwart) találmányainak jelentősége. Anyaggyűjtés projektmunkában 

Egyszerű egyenáramú motorok készítése rézdrót, elem és mágnes felhasználásával az interneten található 

videók segítségével 

Az elektromágneses emelő megismerése, erős elektromágnes készítése a rendelkezésre álló eszközök 

felhasználásával 

Folyamatábra készítése az elektromos energia útjáról az erőműtől a lakásig.  Az ehhez használt eszközök 

megfigyelése a környezetben 
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A továbbhaladás feltételei a 11. évfolyamon 

1. Témakör: Az energia  

 Ismeri a mechanikai munka fogalmát, kiszámításának módját, mértékegységét, a helyzeti energia, a mozgási 

energia, a rugalmas energia, a belső energia fogalmát. 

 Tudja alkalmazni a munkatételt, a mechanikai energia megmaradásának elvét a mozgás értelmezésére, a 

sebesség kiszámolására. 

2. Témakör: Szikrák, villámok 

 Ismeri 

az elektrosztatikus alapjelenségeket (dörzselektromosság, töltött testek közötti kölcsönhatás, földelés), ezek 

gyakorlati alkalmazásait. 

az elektromos állapot kialakulásának anyagszerkezeti magyarázatát. 

Coulomb törvényét, tudja alkalmazni elektromos töltéssel rendelkező testek közötti erő meghatározására. 

az elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, elektromos erővonalak fogalmát 

az elektromos árnyékolás, csúcshatás, földelés elvét. 

 Tudja, mi az atom, elektron. 

 Érti a villámhárítók működését, ismerje a helyes magatartást zivataros, villámcsapás-veszélyes időben. 

3. Témakör: Elektromosság a környezetünkben  

 Tudja  

az elektromos áram jelentését.  

az egyenáramok jellemzőit, a feszültség, áramerősség és ellenállás fogalmát. 

a mindennapi életben használt legfontosabb elektromos energiaforrásokat, a gépkocsi-és mobiltelefon-

akkumulátorok legfontosabb jellemzőit. 

Ohm törvényét, tudja alkalmazni a feszültség, áramerősség, ellenállás meghatározására. 

hogy az ellenállás függ a hőmérséklettől. 

kiszámolni egyenáramú fogyasztók teljesítményét, az általuk felhasznált energiát. 

 Ismeri 

az egyszerű áramkör és egyszerűbb hálózatok alkotórészeit, felépítését. 

 az egyszerűbb kapcsolási rajzokat, ismerje a soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőit. 

a biztosíték, földvezeték jelentését. 

az elektromos hálózatok kialakítását a lakásokban, épületekben. 

 az elektromos áram élettani hatásait, az emberi test áramvezetési tulajdonságait, az idegi áramvezetés 

jelenségét. 

az elektromos fogyasztók használatára vonatkozó balesetvédelmi szabályokat. 

4. Témakör: Generátorok és motorok 

 Tudja,  

a mágneses mező, a mágneses indukcióvonalak fogalmát. 

a fontosabb elrendezések mágneses mezejének felépítését (egyenes vezető, egyenes tekercs) 

mi az elektromágnes, ismerje gyakorlati alkalmazásának jelentőségét 

 hogy a mágneses mező erőt fejt ki az árammal átjárt vezetőre 

az egyszerű felépítésű elektromos motorok működési elvét. 

 Ismeri 

az elektromágneses indukció jelenségének lényegét, fontosabb gyakorlati vonatkozásait, a váltakozó áram 

fogalmát. 

a váltakozó áram előállításának módját és főbb jellemzőit. 

a generátor, a motor és a transzformátor működési elvét, gyakorlati hasznát. 
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12. OSZTÁLY 

1.TÉMAKÖR: A MELEGÍTÉS ÉS HŰTÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 átlátja a korszerű lakások és házak hőszabályozásának fizikai kérdéseit (fűtés, hűtés, hőszigetelés); 

 tisztában van a konyhai tevékenységek (melegítés, főzés, hűtés) fizikai vonatkozásaival; 

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket számításokban, 

illetve az eredmények összehasonlítása során; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat értelmez, 

következtetést von le, összehasonlít; 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a tapasztalatok, 

mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű modellel vagy matematikai 

összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a hőtágulás jelenségét, jellemző nagyságrendjét; 

 ismeri a Celsius- és az abszolút hőmérsékleti skálát, a gyakorlat szempontjából nevezetes néhány 

hőmérsékletet, a termikus kölcsönhatás jellemzőit; 

 értelmezi az anyag viselkedését hőközlés során, tudja, mit jelent az égéshő, a fűtőérték és a fajhő;  

 tudja a halmazállapot-változások típusait (párolgás, forrás, lecsapódás, olvadás, fagyás, szublimáció); 

 tisztában van a halmazállapot-változások energetikai viszonyaival, anyagszerkezeti magyarázatával, tudja, 

mit jelent az olvadáshő, forráshő, párolgáshő. Egyszerű számításokat végez a halmazállapot-változásokat 

kísérő hőközlés meghatározására; 

 ismeri a hőtan első főtételét, és tudja alkalmazni néhány egyszerűbb gyakorlati szituációban (palackba zárt 

levegő, illetve állandó nyomású levegő melegítése); 

 tisztában van a megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbséggel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A hőtágulás jelenségének megfigyelése, értelmezése 

Az anyagok hőmérsékletének mérése, a hőmérséklet kiegyenlítődésének kísérleti vizsgálata és értelmezése 

Anyagok melegítésének és hűtésének megfigyelése például konyhai tevékenység során: a folyamat 

gyorsaságának vizsgálata, a fajhő és a felület nagyságnak szerepe 

Az égéshő és fűtőérték fogalma, a lassú és gyors égés felismerése a mindennapokban 

Halmazállapotváltozások (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, a forrás és szublimáció) megfigyelése 

például konyhai tevékenység során. A fázisátmenetek vizsgálata a hőmérséklet változásának 

szempontjából 

A halmazállapot-változások értelmezése és energetikai leírása, egyszerű számítások a mindennapi 

gyakorlatból, az olvadáshő a párolgáshő és a forráshő fogalma 

A kuktafazék működésének fizikai magyarázata 

A dugattyú mozgásának értelmezése a hőtan első főtételének segítségével 

A megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbség felismerése 

Fogalmak 

hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság a természetben, halmazállapotváltozás, 

melegítés, hűtés, fűtőérték 

Javasolt tevékenységek 
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A különböző hőmérsékletű folyadékok keveredésekor kialakuló közös hőmérséklet mérése, becslése, illetve 

számolása a megfelelő adatok ismeretében 

Festékes víz vagy tintacsepp meleg és hideg vízben való elkeveredésének megfigyelése csoportban történő 

kísérletezés során, a tapasztalatok megfogalmazása, hipotézis alkotása az elkeveredés gyorsaságával 

kapcsolatban, a hipotézis megvitatása, ellenőrzése újabb kísérletekkel 

Tea készítése hidegvízbe tett filter segítségével 

A főzésre használt edények használat közbeni felmelegedésének vizsgálata. Milyen megoldásokat 

alkalmaznak annak érdekében, hogy a lábas füle vagy a merőkanál, palacsintasütő nyele kevésbé 

melegedjen? 

Kísérletezés a túlhűtés jelenségének megvalósítására, például lassan lehűtött palackos ásványvíz segítségével, 

tanári útmutatás alapján. A sikeres, illetve sikertelen próbálkozások dokumentálása, a tapasztalatok 

megbeszélése 

Kutatómunka a vasbetonról. Miért alkalmazható egymás mellett éppen a vas és a beton? 

A párolgás sebességét befolyásoló tényezők megfigyelése csoportos tanulókísérlet végzése közben 

2. TÉMAKÖR: VÍZ ÉS LEVEGŐ A KÖRNYEZETÜNKBEN 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a légnyomás változó jellegét, a légnyomás és az időjárás kapcsolatát; 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai, a vízzel 

kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken alapuló 

magyarázatait;  

 gyakorlati példákon keresztül ismeri a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelenségét, a hőszigetelés 

lehetőségeit, ezek anyagszerkezeti magyarázatát.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a víz különleges tulajdonságait (rendhagyó hőtágulás, nagy olvadáshő, forráshő, fajhő), ezek hatását a 

természetben, illetve mesterséges környezetünkben; 

 ismeri a nyomás, hőmérséklet, páratartalom fogalmát, a levegő mint ideális gáz viselkedésének legfontosabb 

jellemzőit. Egyszerű számításokat végez az állapothatározók megváltozásával kapcsolatban; 

 ismeri az időjárás elemeit, a csapadékformákat, a csapadékok kialakulásának fizikai leírását.   

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A légnyomás kísérleti kimutatása, a légritkított tér néhány gyakorlati alkalmazása 

A légnyomás és az időjárás kapcsolata 

Az abszolút és relatív páratartalom. A relatív páratartalom és a hőmérséklet kapcsolata, páraképződés a 

természetben: harmatképződés, dér, zúzmara  

Páraképződés a lakásban, ennek következményei. Fűtési rendszerek a lakásban 

A hőterjedés gyakorlati példákon keresztül (hővezetés, hőáramlás, hősugárzás) 

A hőszigetelés lehetőségei a lakásban. A hőszigetelő ablak működésének fizikai magyarázata 

A víz rendhagyó hőtágulása, ennek következményei a természetben. Jégképződés a tavakon, jéghegyek  

Egyszerű számítások végzése a levegő állapothatározóinak megváltozásával kapcsolatban  

Fogalmak 

Időjárás, éghajlat, relatív páratartalom, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás 

Javasolt tevékenységek 

A hőszigetelt edény (termosz) és az egyszerű üvegedény tulajdonságainak összehasonlítása önálló 

kísérletezés segítségével 

Hőszigetelt edény készítése a környezetben található egyszerű eszközök felhasználásával, a hőszigetelő 

tulajdonság kimutatása és magyarázata 
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 Az iskola fűtési rendszerének megtekintése, a rendszer elemeinek elkülönítése, azok szerepének felismerése. 

A rendszer egyszerűsített változatának lerajzolása, felépítése 

Anyaggyűjtés, beszámoló készítése és beszélgetés a jéghegy tulajdonságairól és szerepéről a Titanic 

elsüllyedésében 

A szoba hőmérsékletének mérése felfűtés és szellőztetés közben hőmérő ismételt leolvasásával vagy 

automatikus adatgyűjtő rendszer felhasználásával. Az adatok megjelenítése és megosztása 

A száraz meleg és a nedves meleg megtapasztalása (nyári szárazságban, szaunában), a testérzet 

összehasonlítása 

A tanteremben található levegő tömegének becslés 

3. TÉMAKÖR: A HULLÁMOK SZEREPE A KOMMUNIKÁCIÓBAN  

Óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományaival, a rádióhullámok, mikrohullámok, 

infravörös hullámok, a látható fény, az ultraibolya hullámok, a röntgensugárzás, a gamma-sugárzás gyakorlati 

felhasználásával. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti, hogyan alakulnak ki és terjednek a mechanikai hullámok, ismeri a hullámhossz és a terjedési sebesség 

fogalmát; 

 ismeri az emberi hangérzékelés fizikai alapjait, a hang, mint hullám jellemzőit, keltésének eljárásait; 

 átlátja a húros hangszerek és a sípok működésének elvét, az ultrahang szerepét a gyógyászatban, ismeri a 

zajszennyezés fogalmát; 

 ismeri az elektromágneses hullámok szerepét az információ- (hang-, kép-) átvitelben, ismeri a mobiltelefon 

legfontosabb tartozékait (SIM kártya, akkumulátor stb.), azok kezelését, funkcióját; 

 ismeri az elektromágneses hullámok jellemzőit (frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség), azt, hogy 

milyen körülmények határozzák meg ezeket. A mennyiségek kapcsolatára vonatkozó egyszerű számításokat 

végez. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A környezetben előforduló mechanikai haladó hullámok megfigyelése, a terjedési mechanizmusának 

megértése 

A megfigyelt mechanikai hullámok jellemzése a megfelelő fizikai mennyiségekkel (terjedési sebesség, 

hullámhossz, amplitúdó, a csillapodás jellege) 

Az állóhullámok kialakulásának megfigyelése 

Hangszerek és egyszerű hangkeltő eszközök megfigyelése, a keletkező hanghullámok jellemzése 

Környezetünk hangterhelése, javaslatok a zajszennyezés csökkentésére 

Az elektromágneses hullámok kialakulása és terjedése, a hullámokat jellemző fizikai mennyiségek 

A hullámhossz, a terjedési sebesség és a frekvencia kapcsolata 

A különböző frekvenciájú elektromágneses hullámok alkalmazásainak megfigyelése és fizikai magyarázata 

mindennapi eszközeink használata során: tolatóradar, mikrohullámú sütő, infrakamera, röntgengép, 

anyagvizsgálat 

A képek és hangok továbbításának alapelvei (rádió, televízió), a mobiltelefon működése: wifi, bluetooth 

Interferencia képek létrehozása lézerrel, lefényképezése, egyszerű magyarázata 

Anyaggyűjtés a hologramokról, Gábor Dénesről, a talált információk megosztása, megbeszélése 

Tudományos vita a mobiltelefon használatának lehetséges ártalmairól 

Fogalmak 

hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési sebessége, frekvenciája, lézer, holográfia 

Javasolt tevékenységek 
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Környezetünkben előforduló különböző jellegzetes hangok erősségének mérése (suttogás, normál beszéd, 

kiabálás, utcai zaj stb.) mobilapplikációval vagy más műszerrel, anyaggyűjtés a zajártalomról 

Sípok, húrok hossz és hangmagasság kapcsolatának vizsgálata. (A sípokat helyettesíthetjük “kémcső 

pánsípokkal”, a hangmagasságot mobilalkalmazással vagy gitárhangolóval mérhetjük) 

Mi a legmagasabb hang, amit még hallasz? Az egyéni hangmagassági küszöb vizsgálata hanggenerátorral, 

vagy azt helyettesítő mobilapplikációval 

Különböző hangok “képének” vizsgálata oszcilloszkóppal, vagy megfelelő mobilalkalmazással 

Mikrohullámú sütő belsejében kialakuló állóhullámok megfigyelése reszelt sajt vagy csokoládé eltérő 

melegedése alapján, ez alapján a mikrohullám terjedési sebességének megállapítása 

Egy digitális audió-szerkesztő program megismerése, a megismert hullámtani jellemzők alkalmazásával 

alapfokú használata (pl. Audacity) 
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A továbbhaladás feltételei a 12. évfolyamon 

1. témakör: A melegítés és hűtés következményei 

 Ismeri  

a hőtágulás jelenségét, jellemző nagyságrendjét. 

a Celsius- és az abszolút hőmérsékleti skálát, a gyakorlat szempontjából nevezetes néhány hőmérsékletet, a 

termikus kölcsönhatás jellemzőit. 

 Tudja  

egyszerű feladatokban a hőtágulásra vonatkozó összefüggéseket alkalmazni 

értelmezni az anyag viselkedését hőközlés során, tudja, mit jelent a fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, 

égéshő, a fűtőérték. 

a halmazállapot-változások típusait (párolgás, forrás, lecsapódás, olvadás, fagyás, szublimáció). 

mit jelent az olvadáshő, forráshő, párolgáshő. Tud egyszerű számításokat végezni a halmazállapot-

változásokat kísérő hőközlés meghatározására. 

a hőtan első főtételét, és tudja alkalmazni néhány egyszerűbb gyakorlati szituációban (palackba zárt levegő, 

illetve állandó nyomású levegő melegítése). 

a megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbséget. 

2. Témakör: Víz és levegő a környezetünkben 

 Ismeri  

a víz különleges tulajdonságait (rendhagyó hőtágulás, nagy olvadáshő, forráshő, fajhő), ezek hatását a 

természetben, illetve mesterséges környezetünkben. 

a légnyomás és az időjárás kapcsolatát. 

a hőterjedés formáit (hővezetés, hőáramlás, hősugárzás). 

a nyomás, hőmérséklet, időjárás, éghajlat, relatív páratartalom fogalmát, a levegő mint ideális gáz 

viselkedésének legfontosabb jellemzőit. Tudjon egyszerű számításokat végezni az állapothatározók 

megváltozásával kapcsolatban. 

az időjárás elemeit, a csapadékformákat, a csapadékok kialakulásának fizikai leírását. 

3. Témakör: A hullámok szerepe a kommunikációban 

 Tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományaival, a rádióhullámok, mikrohullámok, 

infravörös hullámok, a látható fény, az ultraibolya hullámok, a röntgensugárzás, a gamma-sugárzás gyakorlati 

felhasználásával. 

 Érti, hogyan alakulnak ki és terjednek a mechanikai hullámok. 

 Ismeri 

a hullámhossz, amplitúdó és a terjedési sebesség fogalmát. 

az emberi hangérzékelés fizikai alapjait, a hang mint hullám jellemzőit, keltésének eljárásait. 

a húros hangszerek és a sípok működésének elvét, az ultrahang szerepét a gyógyászatban, ismerje a 

zajszennyezés fogalmát. 

az elektromágneses hullámok szerepét az információ- (hang-, kép-) átvitelben, ismerje a mobiltelefon 

legfontosabb tartozékait (SIM kártya, akkumulátor stb.), azok kezelését, funkcióját. 

az elektromágneses hullámok jellemzőit (frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség), azt, hogy milyen 

körülmények határozzák meg ezeket. Tudjon egyszerű számításokat végezni az összefüggéssel. 

a lézer és hologram fogalmát. 
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13. OSZTÁLY 

1. TÉMAKÖR: KÉPEK ÉS LÁTÁS 

Óraszám: 17 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például, légköri jelenségek, az égbolt változásai, a vízzel 

kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken alapuló 

magyarázatait; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmi-gazdasági 

folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tudja, hogyan jönnek létre a természet színei, és hogyan észleljük azokat; 

 ismeri a színek és a fény frekvenciája közötti kapcsolatot, a fehér fény összetett voltát, a kiegészítő színek 

fogalmát, a szivárvány színeit; 

 ismeri az emberi szemet mint képalkotó eszközt, a látás mechanizmusát, a gyakori látáshibák (rövid- és 

távollátás) okát, a szemüveg és a kontaktlencse jellemzőit, a dioptria fogalmát; 

 ismeri a fénytörés és visszaverődés törvényét, megmagyarázza, hogyan alkot képet a síktükör; 

 a fókuszpont fogalmának felhasználásával értelmezi, hogyan térítik el a fényt a domború és homorú tükrök, 

a domború és homorú lencsék; 

 ismeri az optikai leképezés fogalmát, a valódi és látszólagos kép közötti különbséget. Egyszerű kísérleteket 

tud végezni tükrökkel és lencsékkel.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A síktükörben látott kép megfigyelése, jellemzése, kialakulásának magyarázata 

Tükrök használata optikai eszközökben: reflektor, kozmetikai tükör, tükrök a közlekedésben 

A fény törésének megfigyelése és értelmezése a törésmutató segítségével. A fehér fény felbontása, a kialakult 

színkép magyarázata 

A fény fókuszálásának és a kézi nagyító képalkotásának kísérleti vizsgálata 

A látás magyarázata, a szem felépítésének fizikája. A szemüveg szerepe a látás javításában 

Néhány további optikai eszköz kipróbálása, a működés lényegi, kvalitatív magyarázata (optikai szál, 

mikroszkóp, távcsövek) 

Galilei távcsővel végzett megfigyelései  

Néhány kiválasztott esetben (pl. naplemente, kék égbolt, színkeverés) a természetben látott színek 

kialakulásának magyarázata, a szivárvány színei, a kiegészítő színek 

Fogalmak 

fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, tárgy-, és képtávolság; valódi és 

látszólagos kép 

Javasolt tevékenységek 

A fehér fény felbontása különböző módszerekkel csoportmunkában (prizma, vizes tálba tett síktükör, optikai 

rács, szappanhártya stb.) 

Különböző állatok színlátása (pl. kutya, tehén, ragadozó madarak stb.). Milyennek látják a világot? 

Adatgyűjtés, projektmunka 

Adatgyűjtés a nagy csillagászati távcsövekről, azok felépítése, működése 

Kepler- és Galilei-féle távcsövek, a mikroszkóp modelljének bemutatása gyűjtő és szórólencsékkel, az 

elkészített modell nagyításának vizsgálata 

Lencsék, tükrök fókusztávolságának meghatározása egyszerű kísérletekkel 
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2. TÉMAKÖR: AZ ATOMOK ÉS A FÉNY 

Óraszám: 16 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai, a vízzel 

kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken alapuló 

magyarázatait; 

 tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével, energiafelhasználásának 

sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti előnyeivel; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmi-gazdasági 

folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, és hogy terjedéséhez nem kell közeg; 

 megfigyeli a fényelektromos jelenséget, tisztában van annak Einstein által kidolgozott magyarázatával, a 

frekvencia (hullámhossz) és a foton energiája kapcsolatával; 

 ismeri Rutherford szórási kísérletét, mely az atommag felfedezéséhez vezetett;  

 ismeri az atomról alkotott elképzelések változásait, a Rutherford-modellt és a Bohr-modellt, látja a modellek 

hiányosságait;  

 ismeri a digitális fényképezőgép működésének elvét; 

 megmagyarázza az elektronmikroszkóp működését az elektron hullámtermészetének segítségével;  

 átlátja, hogyan használják a vonalas színképet az anyagvizsgálat során. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A fény elektromágneses hullám, jellemzése fizikai mennyiségekkel (amplitúdó, frekvencia, hullámhossz, 

terjedési sebesség) 

A fotocella és a fénymérő működésének magyarázata a fényelektromos jelenség segítségével, a megvilágító 

fény és a foton energiája közötti kapcsolat 

Digitális fényképek készítése különböző távolságban elhelyezett tárgyakról, a fényképezőgép beállításainak 

értelmezése, a képrögzítés elve 

Elektronmikroszkóppal és fénymikroszkóppal készült képek összevetése. Az elektronmikroszkóp nagyobb 

felbontásának és működésének értelmezése az elektron hullámtermészetével 

A vonalas színkép kialakulásának magyarázata az atomok által elnyelt illetve kibocsátott fény frekvenciájának 

segítségével 

A legfontosabb atommodellek (Thomson, Rutherford, Bohr, kvantumfizikai) fizikai lényegének ismerete, az 

atom körüli elektronok energiájának kvantáltsága 

Rutherford szórási kísérletének szimulációja, anyaggyűjtés Rutherford és Bohr életével kapcsolatban 

Jelenleg használt fényforrásaink számbavétele, működésük fizikai lényege (LED, izzó, fénycső, halogén izzó) 

Fogalmak 

fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag 

Javasolt tevékenységek 

Anyaggyűjtés projektmunkában: Hol van jelentősége a fényelektromos jelenségnek, milyen eszközökben 

használják azt? (fényképezőgép, napelem, fénymásoló, optoelektronika stb.) 

Anyaggyűjtés Einstein életéről és legfontosabb eredményeiről. Vita arról, hogy milyen hamis legendák és 

téves ismeretek lengik körül az életművet 

Anyaggyűjtés és vita a kvantummechanika néhány neves jelenségéről, és azok értelmezéseiről 

(határozatlansági reláció, alagúteffektus, Schrödingermacskája)  

A Rutherford-féle szórási kísérlet utóélete, a ma működő gyorsítóberendezések alapvető működési elve és 

vizsgálati módszerei. Anyaggyűjtés 

Felfedezték az elektront! - egy korabeli hír megírása a mai hírek, figyelemfelkeltő internetes portálok 

stílusában 
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3. TÉMAKÖR: KÖRNYEZETÜNK ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE 

Óraszám: 18 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának legfontosabb 

gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat szemléletesen mutatja be; 

 tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti kockázatával; 

 átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai 

megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási lehetőségeit, a 

napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget; 

 átlátja az ózonpajzs szerepét a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban; 

 ismeri a környezet szennyezésének leggyakoribb forrásait, fizikai vonatkozásait; 

 tisztában van az éghajlatváltozás kérdésével, az üvegházhatás jelenségével a természetben, a jelenség erőssége 

és az emberi tevékenység kapcsolatával; 

 adatokat gyűjt és dolgoz fel a legismertebb fizikusok életével, tevékenységével, annak gazdasági, társadalmi 

hatásával, valamint emberi vonatkozásaival kapcsolatban (Galileo Galilei, Michel Faraday, James Watt, 

Eötvös Loránd, Marie Curie, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Albert Einstein, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller 

Ede). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az atommag felépítését, a nukleonok típusait, az izotóp fogalmát, a nukleáris kölcsönhatás jellemzőit;  

 ismeri a radioaktív sugárzások típusait, az alfa-, béta- és gamma-sugárzások leírását és tulajdonságait; 

 ismeri a felezési idő, aktivitás fogalmát, a sugárvédelem lehetőségeit; 

 átlátja, hogy a maghasadás és magfúzió miért alkalmas energiatermelésre, ismeri a gyakorlati megvalósulásuk 

lehetőségeit, az atomerőművek működésének alapelvét, a csillagok energiatermelésének lényegét;  

 érti az atomreaktorok működésének lényegét, a radioaktív hulladékok elhelyezésének problémáit; 

 ismeri a radioaktív izotópok néhány orvosi alkalmazását (nyomjelzés). 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az ózonpajzs szerepe a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban, az ózonpajzs védelmében tett 

intézkedések és azok sikere 

Az üvegházhatás fizikai magyarázata 

Az energiatermelés alternatívái, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési lehetősége  

A periódusos rendszer alapján fontosabb elemek mag összetételének, kötési energiájának és stabilitásának 

tanulmányozása 

A maghasadás és magfúzió lényegének megértése magyarázó ábrák és animációk segítségével 

Az atomerőművek, a hőerőművek és megújuló energiatermelés előnyeinek és hátrányainak előzetes 

adatgyűjtést követő összevetése  

Adatgyűjtés Wigner Jenő, Teller Ede és Szilárd Leó munkásságával kapcsolatban 

Az alfa-, béta- és gamma-sugárzások tulajdonságai, élettani hatásaik, az egyes sugárfajták elleni védekezés 

lehetőségei 

Anyaggyűjtés a rádiumról és a Curie-család életéről 

Tudományos vita a környezetbe került, vagy orvosi kezelés során alkalmazott radioaktív izotópok 

veszélyességéről 

Fogalmak 
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atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfúzió, alfa-, béta-, és gamma-

sugárzás; felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, üvegházhatás 

Javasolt tevékenységek 

A szén-dioxid üvegházhatásának kimutatása egyszerű kísérlettel 

Saját ökológiai lábnyom csökkentését eredményező tevékenységek tervezése 

Anyaggyűjtés arról, hogy a különböző modellek szerint 20-30 év múlva milyen klímája lesz hazánknak, az 

emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása a veszélyek csökkentésére 

Anyaggyűjtés projektmunkában a radioaktivitás néhány különleges alkalmazásával kapcsolatban: gammakés, 

radioaktív nyomjelzés, kormeghatározás 

Anyaggyűjtés a leghíresebb nukleáris balesetekről és ezek következményeiről. Tudományos vita ezek 

környezetre gyakorolt hatásáról. (pl. a Csernobil c. film kapcsán) 

Anyaggyűjtés arról, hogy mely országokban milyen típusú atomerőművek működnek, és mekkora az ország 

villamos-energiatermelésében a nukleáris energia részesedése?  A jelentősebb erőművek helye, fényképe 

Napilapok, különböző folyóiratok, internetes híradások áttekintése. Milyen a modern fizikát érintő cikkek 

találhatók bennük? Mennyire megbízható információkat közvetítenek a különböző cikkek a 

nagyközönség felé? Csoportosításuk aszerint, hogy melyek tűnnek megbízhatónak és melyek nem 

4. TÉMAKÖR: A VILÁGEGYETEM MEGISMERÉSE 

Óraszám: 21 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az űrkutatás történetének főbb fejezeteit, jövőbeli lehetőségeit, tervezett irányait; 

 tisztában van az űrkutatás ipari-technikai civilizációra gyakorolt hatásával, valamint az űrkutatás tágabb 

értelemben vett céljaival (értelmes élet keresése, új nyersanyagforrások felfedezése); 

 tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók jelenségek 

értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

 tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság kritériumait;  

  felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést, kritikusan 

vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát; 

 kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá; 

 el tudja helyezni lakóhelyét a Földön, a Föld helyét a Naprendszerben, a Naprendszer helyét a galaxisunkban 

és az Univerzumban; 

 átlátja az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának kulcskérdéseit; 

 a legegyszerűbb esetekben azonosítja az alapvető fizikai kölcsönhatások és törvények szerepét a 

Világegyetem felépítésében és időbeli változásaiban; 

 ismeri a fizika főbb szakterületeit, néhány új eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 szabad szemmel vagy távcsővel megfigyeli a Holdat, a Hold felszínének legfontosabb jellemzőit, a 

holdfogyatkozás jelenségét.  A látottakat fizikai ismeretei alapján értelmezi; 

 ismeri a bolygók, üstökösök mozgásának jellegzetességeit; 

 tudja, mit jelentenek a kozmikus sebességek (körsebesség, szökési sebesség); 

 érti a tömegvonzás általános törvényét, és azt, hogy a gravitációs erő bármely két test között hat; 

 érti a testek súlya és a tömege közötti különbséget, a súlytalanság állapotát, a gravitációs mező szerepét a 

gravitációs erő közvetítésében; 

 megvizsgálja a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó, a Földétől eltérő fizikai környezet legjellemzőbb 

példáit, azonosítja ezen eltérések okát. A legfontosabb esetekben megmutatja, hogyan érvényesülnek a fizika 

törvényei a Föld és a Hold mozgása során; 
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 átlátja és szemlélteti a természetre jellemző fizikai mennyiségek nagyságrendjeit (atommag, élőlények, 

Naprendszer, Univerzum); 

 ismeri a Nap mint csillag legfontosabb fizikai tulajdonságait, a Nap várható jövőjét, a csillagok lehetséges 

fejlődési folyamatait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A rakéták működési elve, a kozmikus sebességek jelentése 

A súlytalanság jelensége, kialakulásának körülményei, a súly és a tömeg közötti különbség 

A bolygók és üstökösök mozgásának fizikai magyarázata, az általános tömegvonzás törvénye 

Az általános tömegvonzás értelmezése a gravitációs mező segítségével 

A Naprendszer jellemzői, példák a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó jellemző fizikai környezetre, 

ezek kialakulásának magyarázata 

A holdfogyatkozás és a napfogyatkozás fizikai magyarázata 

A legfontosabb ismeretek az űrrepülőgépekről, a Holdraszállásról és a tervezett Mars utazásról 

Néhány, a mindennapokban elterjedt és először az űrkutatásban használt technológia, eszköz ismertetése 

A gravitáció szerepe a Világmindenségben 

A csillagok és a Nap működése és változásai: fekete lyuk, neutroncsillag, szupernóva  

A galaxisok, galaxishalmazok. A Tejútrendszer legfontosabb jellemzői. Távolságok az univerzumban 

Az ősrobbanás elmélet kvalitatív leírása, a táguló univerzum 

Az ősrobbanás elméletének születése, tudományos megalapozottsága, a tudományosság kritériumai  

Tudományos vita a Földön kívüli élet kutatásáról, annak gyakorlati és filozófiai lehetőségeiről, az emberiség 

előtt álló kihívásokról  

Fogalmak 

általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, Kepler törvényei, bolygók, üstökösök, csillag, galaxis, 

galaxishalmaz, ősrobbanás, táguló univerzum, fekete lyuk, fényév 

Javasolt tevékenységek 

Ismerkedés a csillagos éggel számítógépes planetárium-programok segítségével (pl. stellarium-web.org) 

A Galilei-élmények (a Hold hegyei, a Vénusz fázisai, a Jupiter nagy holdjai, a Tejút csillagokra bontása, 

Napfoltok) megfigyelése egyszerű távcsövekkel (pl. osztálykirándulás, csillagászati bemutatók, Kutatók 

éjszakája rendezvény során) 

Egy űrkutatással kapcsolatos játékfilm (részleteinek) megtekintése (pl. Gravitáció, Apollo 13), vita a 

filmjelenet hitelességéről 

Adatgyűjtés az aktuálisan zajló csillagászati, űrkutatási projektekről például a NASA honlapján 

Exobolygók adatainak áttekintése, összehasonlítása 

Az űrtávcsövek felvételeinek böngészése, a látottak értelmezése 
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A továbbhaladás feltételei a 13. évfolyamon 

1. Témakör: Képek és látás 

 Ismeri 

a színek és a fény frekvenciája közötti kapcsolatot, a fehér fény összetett voltát, a kiegészítő színek fogalmát, 

a szivárvány színeit. 

néhány kiválasztott esetben (pl. naplemente, kék égbolt, színkeverés) a természetben látott színek 

kialakulásának magyarázatát, a szivárvány színeit, a kiegészítő színeket 

az emberi szemet mint képalkotó eszközt, a látás mechanizmusát, a gyakori látáshibák (rövid- és távollátás) 

okát, a szemüveg és a kontaktlencse jellemzőit, a dioptria fogalmát. 

a visszaverődés és fénytörés törvényét, megmagyarázza, hogyan alkot képet a síktükör 

 A fókuszpont fogalmának felhasználásával tudja értelmezni, hogyan térítik el a fényt a domború és homorú 

tükrök, a domború és homorú lencsék 

 Ismeri a fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés, optikai leképezés, fókuszpont, fókusz-, tárgy-, és 

képtávolság; valódi és látszólagos kép jelentését. 

 Tud képet szerkeszteni sík- és gömbtükrök, domború- és homorú lencsék esetén 

2. Témakör: Az atomok és a fény 

 Tudja 

hogy a fény elektromágneses hullám, és hogy terjedéséhez nem kell közeg, ismerje jellemzőit: amplitúdó, 

frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség). 

mi a foton, ismerje az energiájára vonatkozó összefüggést. 

 Ismeri 

a fényelektromos jelenséget, annak magyarázatát, tudja az Einstein-féle fényelektromos egyenletet és tudja 

értelmezni. 

Rutherford szórási kísérletét, tudja az atom és atommag méret-viszonyát. 

az atomról alkotott elképzelések változásait, a Rutherford-modellt és a Bohr-modellt. 

a digitális fényképezőgép működésének elvét. 

az elektron hullámtermészetét. 

az elektronmikroszkóp működésének elvét.  

a folytonos és vonalas színkép fogalmát, tudja, hogyan használják a vonalas színképet az anyagvizsgálat 

során. 

3. Témakör: Környezetünk épségének megőrzése 

 Ismeri 

az atommag felépítését, a nukleonok típusait, az izotóp fogalmát, a nukleáris kölcsönhatás jellemzőit. 

a radioaktív sugárzások típusait, az alfa-, béta- és gamma-sugárzások leírását és tulajdonságait. 

a felezési idő, aktivitás fogalmát, a sugárvédelem lehetőségeit. 

a maghasadás és magfúzió energiaviszonyait, ismerje a gyakorlati megvalósulásuk lehetőségeit, az 

atomerőművek működésének alapelvét, a csillagok energiatermelésének lényegét. 

a radioaktív hulladékok elhelyezésének problémáit. 

a radioaktív izotópok néhány orvosi alkalmazását (nyomjelzés). 

az ózonpajzs szerepét a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban. 

az üvegházhatás fizikai magyarázatát. 

az energiatermelés alternatíváit, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési lehetőségeit. 

4. Témakör: A Világegyetem megismerése 

 Tudja, mit jelentenek a kozmikus sebességek (körsebesség, szökési sebesség). 

 Érti a tömegvonzás általános törvényét,  a testek súlya és a tömege közötti különbséget, a súlytalanság 

állapotát, a gravitációs mező szerepét a gravitációs erő közvetítésében. 

 Ismeri  

a Naprendszer felépítését, mozgását, tudja, mi a bolygó, hold, üstökös. 

a Hold felszínének legfontosabb jellemzőit, a holdfogyatkozás és napfogyatkozás jelenségét. 

ismeri a bolygók, üstökösök mozgásának jellegzetességeit. 

Kepler törvényeit. 
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a Nap mint csillag legfontosabb fizikai tulajdonságait, a Nap várható jövőjét, a csillagok lehetséges fejlődési 

folyamatait. 

a galaxisok, galaxishalmazok, fekete lyuk fogalmát.  

a Tejútrendszer legfontosabb jellemzőit.  

a fényév fogalmát. 

az ősrobbanás elméletet. 
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Műszaki kémia 
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Műszaki kémia tanterv (heti 2 óra) 

óraszám: 72 

 

 

1. Anyagszerkezet, periódusos rendszer /10 óra/ 

- anyagi részecskék 

- elemi részecskék 

- az atom felépítése 

- az atom elektronszerkezete 

- az elemek csoportosítása a periódusos rendszerben 

- tendenciák a periódusos rendszerben 

 

2. Kémiai kötések /10 óra/ 

- Elsőrendű kötések típusai 

- kovalens molekulák térszerkezete 

- másodrendű kémiai kötések 

 

3. Anyagi halmazok /11 óra/ 

- gázok, folyadékok, szilárd anyagok tulajdonságai 

- rácstípusok 

- oldatok 

- oldatok százalékos összetétele 

- inhomogén kémiai rendszerek 

 

4. Kémiai reakciók, reakció típusok /12 óra/ 

- sav- bázis reakciók 

- redoxireakciók 

- egyenlet rendezés 

- termokémia 

- reakció sebesség 

- egyensúlyok 

- sav-bázis egyensúlyok 

 

5. Elektrokémia /5 óra/ 

- elektrolízis 

- galvánelemek 

- Farady törvények 

 

6. Elemek és vegyületeik, reakcióik / 26 óra/ 

Nemfémes elemek 

- hidrogén 
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- nemesgázok 

- halogének 

- oxigéncsoport 

- nitrogén, foszfor 

- széncsoport 

         Fémes elemek 

- alkálifémek 

- alkáliföld fémek 

- földfémek 

- króm 

- mangán 

- vascsoport 

- rézcsoport 

- cink, higany 
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Műszaki kémia tanterv (heti 1 óra) 

óraszám: 36 

 

 

7.   Anyagszerkezet, periódusos rendszer /7 óra/ 

- anyagi részecskék 

- elemi részecskék 

- az atom felépítése 

- az atom elektronszerkezete 

- az elemek csoportosítása a periódusos rendszerben 

- tendenciák a periódusos rendszerben 

 

8. Kémiai kötések /10. óra/ 

- Elsőrendű kötések típusai 

- kovalens molekulák térszerkezete 

- másodrendű kémiai kötések 

 

9. Anyagi halmazok /7 óra/ 

- gázok, folyadékok, szilárd anyagok tulajdonságai 

- rácstípusok 

- oldatok 

- oldatok százalékos összetétele 

- inhomogén kémiai rendszerek 

 

10. Kémiai reakciók, reakció típusok /9 óra/ 

- sav- bázis reakciók 

- redoxireakciók 

- egyenlet rendezés 

- termokémia 

- reakció sebesség 

- egyensúlyok 

- sav-bázis egyensúlyok 

 

11. Elektrokémia /3 óra/ 

- elektrolízis 

- galvánelemek 

- Farady törvények 
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Digitális kultúra 
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9. évfolyam 

 

  

9. évfolyam – Digitális kultúra 

36hét x 2óra 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata; Információs 

társadalom, e-Világ; Szövegszerkesztés; Számítógépes grafika 

 

Óra 

sorszáma Téma 

 
1 Bevezető, tudnivalók 

 
2 Iskolai számítógépes rendszer 

  
Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

 
3 Programozási kultúrkör, a programozás célja, lehetőségek. 

 
4 Programozási kultúrkör, a programozás célja, lehetőségek. 

 
5 

Programozási alapfogalmak –vezérlési szerkezetek bemutatása hétköznapi 

algoritmusokon. 

 
6 

Programozási alapfogalmak –vezérlési szerkezetek bemutatása hétköznapi 

algoritmusokon 

 
7 Programkészítés folyamata – specifikálás, tervezés, kódolás, tesztelés 

 
8 Összefoglalás 

 
9 Számonkérés 

 
10 Algoritmikus szerkezetek 

 
11 A programozásban használt adattípusok fajtái – mintapéldák 

 
12 Elágazások, feltételek kezelése 

 
13 Szekvencia, elágazások és ciklusok - mintapéldák 

 
14 Összefoglalás 

 
15 Számonkérés 

 
16 Változók, értékadás 

 
17 Algoritmus készítése – gyakorló feladat 

 
18 Algoritmus készítése – gyakorló feladat 

 
19 Eljárások, függvények alkalmazása 

 
20 Program megtervezése, kódolása, tesztelése – gyakorló feladat 

 
21 Program megtervezése, kódolása, tesztelése – gyakorló feladat 

 
22 Algoritmusleíró eszközök, folyamatábra elemei 

 
23 Folyamatábra készítése – mintafeladatok 

 
24 Folyamatábra készítése – mintafeladatok 
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 25 Folyamatábra készítése – gyakorló feladatok 

 26 Folyamatábra készítése – gyakorló feladatok 

 27 

Kész programok tesztelése, paraméterek működésre gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

 28 

Kész programok tesztelése, paraméterek működésre gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

 29 Összefoglalás 

 30 Összefoglalás 

 31 Számonkérés 

 32 Számonkérés 

 
33 

Információs társadalom, e-Világ 

Az információ megjelenési formái, jellemzői. Az információhitelesség ellenőrzésének 

egyszerű módjai. 

 
34 

A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai. Személyhez köthető 

információk és azok védelme. 

 
35 Számonkérés 

 
36 Félévzárás 

 
37 

Szövegszerkesztés 

Tipográfiai ismeretek. 

 
38 Szövegszerkesztés. Önéletrajz készítése. 

 
39 Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása.  

 
40 Iratminta, kérdőív készítése. 

 
41 Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése 

 
42 Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése 

 
43 Számonkérés 

 
44 Dokumentum formázása – lábjegyzet készítése  

 
45 Dokumentum formázása – tartalomjegyzék készítése 

 
46 Dokumentum formázása – tartalomjegyzék készítése 

 
47 Dokumentum formázása – hasábok készítése 

 
48 Dokumentum formázása – hasábok készítése 

 
49 Dokumentum formázása – élőfej, élőláb szerkesztése 

 
50 Dokumentum formázása – eltérő szakaszok, oldalak kialakítása 

 
51 Hivatkozások, információforrások megjelenítésének lehetőségei, szabályai. 

 
52 Összetett dokumentum szerkesztése – gyakorló feladat 

 
53 Számonkérés 

 
54 Számonkérés 

 
55 Számítógépes grafika 
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Digitális képek jellemzői, tárolásuk 

 
56 

Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás, 

dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése. 

 
57 Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete. 

 
58 A rasztergrafikus kép jellemzői, rasztergrafikus rajzolóprogram használata (Gimp). 

 
59 

Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, 

transzformációk 

 
60 Gyakorló feladatok 

 
61 Számonkérés 

 
62 Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata (CorelDraw, Inkscape) 

 
63 Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap 

 
64 Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján 

 
65 

Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, 

átlátszóság, transzformációk: elforgatás, tükrözés 

 
66 

Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, 

forgatás, csoportosítás, kettőzés, klónozás 

 
67 Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek. 

 
68 Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója 

 
69 Gyakorló feladatok 

 
70 Összefoglalás 

 
71 Számonkérés 

 
72 Évzárás 
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SZAKMAI PROGRAMTANTERVEK 
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12. INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS  
ágazathoz tartozó  

5 0612 12 02  

INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁSÜZEMELTETŐ 

TECHNIKUS  

 

 
 

 

P R O G R A M T A N T E R V 

  
   

1. A SZAKMA ALAPADATAI  

1.1 Az ágazat megnevezése: Informatika és távközlés  

1.2 A szakma megnevezése: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus  

1.3 A szakma azonosító száma: 5 0612 12 02  

1.4 A szakma szakmairányai: —  

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Informatika és távközlés ágazati alapoktatás  

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: —  

 

2. A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS 

TARTALMA  

 A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) 
Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a helyi gazdasági 
környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható időkeretet (szabad sáv).  

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.  

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy lehetőség legyen a 
gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az egyes tantárgyaknál történik 
annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekintve az órakeretnek minimálisan hány százalékát 
kell gyakorlati körülmények között (tanműhelyben, termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy 
egészének gyakorlatigényességét mutatja, és minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti 
tudáselemek gyakorlatba ágyazottan történő oktatására.  

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a témakörökre 
kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfolyamonkénti megoszlása és 
sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig ajánlás.  

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a 
szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.  
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak heti óraszáma a 9-13. évfolyamon (E,F, G osztályokban) 
 

Évfolyam 
Szakmai 

követelménymodulok 
elmélet gyakorlat 

Csoportok 

bontása 

9. évfolyam 

Munkavállalói ismeretek 0,5  
 

Informatikai és távközlési alapok I. 1 2 
3 

Programozási alapok  2 
3 

IKT projektmunka I.  1,5 
3 

összesen: 1,5 5,5 
 

10. évfolyam 

Informatikai és távközlési alapok II. 1 3 
3 

Programozási alapok  2 
3 

IKT projektmunka I.  3 
3 

összesen: 1 8 
 

11. évfolyam 

IKT projektmunka II.  3 
3 

Hálózatok I. 1 3,5 
3 

Adatbázis-kezelés I.  2 
3 

Szakmai angol 2  
 

összesen: 3 8,5 
 

12. évfolyam 

IKT projektmunka II.  2,5 
3 

Hálózatok I. 1 3 
3 

Szerverek és felhőszolgáltatások 1 2 
3 

Szakmai angol 2  
 

összesen: 4 7,5 
 

13. évfolyam 

Munkavállalói idegen nyelv 2  
 

Hálózatok II. 2 8,5 
3 

Hálózat programozása és IoT 1 2,5 
3 

Szerverek és felhőszolgáltatások 2 6 
3 

összesen: 7 17 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak heti óraszáma 

a két évfolyamos (1/13 és 2/14) képzésben 
Évfolyam Szakmai 

követelménymodulok 
Elmélet Gyakorlat 

elmélet gyakorlat Csoportok 

bontása 

  
1. 

félév 

2. 

félév 

1. 

félév 

2. 

félév 
 

1/13. 

évfolyam 

Munkavállalói 

ismeretek 
0,5  0,5     

Informatikai és 

távközlési alapok I. 
1 2 2  4  2 

Informatikai és 

távközlési alapok II. 
1 3 2  4  2 

Programozási alapok  4   8  2 

IKT projektmunka I.  3   6  2 

Hálózatok I. 2 6,5  4  13 2 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 
1 2  2  4 2 

Adatbázis-kezelés I.  2    4 2 

Szakmai angol 3   3    

összesen: 8,5 22,5 4,5 9 22 21 
 

2/14. 

évfolyam 

Munkavállalói idegen 

nyelv 
2     

IKT projektmunka II.  8   2 

Hálózatok II. 2 8,5   2 

Hálózat programozása 

és IoT 
 3,5   2 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 
2 6   2 

összesen: 6 26    
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3. A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES 

SZAKMAI TARTALMA  
 

9. évfolyam  

Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület  18 óra  

1. Álláskeresés   5 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése:  

 önismeret, 

 reális célkitűzések, 

 helyi munkaerőpiac ismerete, 

 mobilitás szerepe, 

 szakképzések szerepe, 

 képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete 

Álláskeresési módszerek:  

 újsághirdetés, 

 internetes álláskereső oldalak, 

 személyes kapcsolatok, 

 kapcsolati hálózat fontossága   

2.  Munkajogi alapismeretek  5 óra 

Foglalkoztatási formák: 

 munkaviszony, 

 megbízási jogviszony, 

 vállalkozási jogviszony, 

 közalkalmazotti jogviszony, 

 közszolgálati jogviszony  

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége  

A tipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: 

 távmunka, 

 bedolgozói munkaviszony, 

 munkaerő-kölcsönzés, 

 egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 

 turisztikai idénymunka és alkalmi munka)  

Speciális jogviszonyok: 

 önfoglalkoztatás, 

 iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

 önkéntes munka  

3.  Munkaviszony létesítése  5 óra 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai  

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.  

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő A 
munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei  
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A munkaszerződés módosítása  

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése  

Munkaidő és pihenőidő  

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum)  

4.  Munkanélküliség  3 óra 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ).  

Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel  

Az álláskeresési ellátások fajtái  

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzések, 
utazásiköltség-támogatások)  

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás)  

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES)  

  

A jelen és a jövő infokommunikációja megnevezésű tanulási terület  

Informatikai és távközlési alapok I. tantárgy  108 óra 

1. Bevezetés az elektronikába 28 óra 

Alapvető elektronikai kapcsolások értelmezése 
Számítógépes mérések 
Virtuális műszerek felépítése és alkalmazása 
Alap áramköri elemekkel (ellenállás, kondenzátor, tranzisztor, LED) előre elkészített (próba) panelen 
egyszerűbb áramkörök építése forrasztásos technológiával. 
Mérések végzése - elektronika alaptörvényeinek bizonyítása 
A jelek, jelhordozók szerepe, a jelek megjelenési formái, a jelkondicionálás szükségessége 
A villamos feszültség fogalma és feldolgozása, a nem villamos jelek elektronikus feldolgozhatósága, a 
jelátalakítók szerepe 
Információs egység létrehozása és vezetékes formában továbbítása 
A vezeték nélküli jelátvitel lehetősége, a vivőfrekvencia szerepe 
A beolvasott jelek alakjának értelmezése, a változások jellemzői, és következtetéseket levonása a 
környezeti jellemzők változásait követő jelalakok alapján.  
Egyszerűbb áramkör építése:  

- Forrasztóállomás megismerése, a forrasztás eszközei  
- Egyszerűbb áramkör építése próbapanelen  
- Paraméterek mérése multiméterrel Bevezetés a LabVIEW grafikus programozásba:  
- A hőmérő szenzor bemutatása, a számítógépes mérés elvégzése, a mérőszoftver elemeinek 

értelmezése, a jelváltozások megfigyelése  
- A méréshez szükséges hardverelemek és azok feladatának megismerése  
- A javasolt elektronikus tananyagtartalmaknál felsorolt webcastok megtekintése  

(Bevezetés a myDAQ használatába) A LabVIEW környezet megismerése:  
- A VI felépítése  
- Adattípusok, adatvezetékek  
- Matematikai műveletek  

Control, Indicator szerepe  
- „Hello World!” típusú program készítése, futtatása (két szám összegének meghatározása, téglalap 

kerületének, területének kiszámítása)  
- Egyszeres lefutás összevetése az iparban alkalmazott LOOP-megvalósítással ‒ VI indítása, STOP 

funkció  
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A grafikus programfejlesztés építőelemei:  
- Algebrai műveletek  
- Relációk  
- Logikai műveletek  
- Különféle LOOP-ok  
- Elágazások, a SELECT-, illetve a CASE-szerkezetek  
- Numeric Control, Boolean Indicator  
- Waveform Chart, Waveform Graph Mérés a myDAQ használatával:  
- Hőfokfüggő ellenállás alkalmazása  
- Fotoellenállás alkalmazása  
- Audiobemenet alkalmazása  
- Analóg-, illetve digitális jelek a műszaki gyakorlatban  
- Időzítési lehetőségek Jelkondicionálás: ‒ Filter  
- Express VI-ok  
- Pulzusmérő létrehozása  

Virtuális mérőműszerek működtetése:  
- Audio input, audio output használata  
- Gyorsulásmérő alkalmazása  
- Mintavételi frekvencia megváltoztatása  
- A myDAQ alkalmazása multiméterként  
- Prezentáció Projektfeladatok:  

Projektfeladatok megoldása  
Lehetséges projekttémák:  

- Hőmérséklet-szabályzás (hőmérő, valamint ventilátor alkalmazása)  
- Termodinamikai egyensúly megfigyelése  
- Erőmérés (rezisztív szenzor a szenzorcsomagban)  
- Súrlódási együttható meghatározása lejtő segítségével  
- Gépek rezgése (gyorsulásmérő alkalmazásával)  
- Alkonykapcsoló  
- Egyenletes-, illetve gyorsuló mozgás paramétereinek vizsgálata (optikai érzékelő a 

szenzorcsomagban)  
- Hangsebesség mérése mikrofonnal (myDAQ-hoz csatlakoztatható mikrofon a szenzorcsomagban) 
- Különféle színű tárgyak válogatása reflexiós optikai érzékelővel (érzékelő a szenzorcsomagban)  
- Savas, lúgos kémhatású oldatok vizsgálata indikátorfolyadékkal, optikai érzékelővel 

2. A PC részei, PC szét-és összeszerelése, bővítése 12 óra 

A számítógép általános felépítése, a számítógépházak, tápegységek, alaplapok, processzortípusok, 
foglalatok jellemzői, tulajdonságai 

CPU-típusok (RISC, CISC), a tokozási módok, a processzor hűtési módszere  

A memóriák fő típusait (RAM, ROM) és altípusai. A különböző memóriamodulok felismerése (DIP, SIMM, 
DIMM, SODIMM).  

Illesztőkártya-típusok (hálózati, audio, video stb.) és alaplapi csatlakozási felületeik (PCI, AGP stb.).  

A háttértárak típusai, a merevlemezek és SSD-k csatolófelületei; a mágneses és félvezető elven működő 
tárolók; a redundáns adattárolás fogalma, a fontosabb RAID-verziók működésének megértése.  

Optikai meghajtók típusait és azok fontosabb jellemzői.  

Portok és csatlakozók típusai és a megfelelő eszközök csatlakoztatása, belső és külső kábeltípusok 
megkülönböztetése  

A  BIOS és az UEFI feladata, beállítása és jelszóval való védelme.  

A gép firmware-ének frissítése  
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Speciális célú számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC) jellemzői, hardverének 
kiválasztása.  

A vastag- és vékonykliensek közti különbségek, valamint a hálózati adattároló eszközök (NAS-ok) céljának 
ismerete.  

A számítógép szakszerű szétszerelése, az ehhez szükséges szerszámok kiválasztása és használata.  

Pntos számítógép-konfiguráció meghatározása, a megfelelő alkatrészek kiválasztása.  

A számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata ismerete és elvégzése 

Memória és tárhely bővítés asztali számítógépben és laptopban.  

Számítógép-alkatrészeket cseréje, hardverkomponensek frissítése 

A szünetmentes tápegységek (UPS) célja, típusai, üzembe helyezése. 

3. Megelőző karbantartás és hibakeresés 10 óra 

Alkatrészek, perifériák szakszerű tisztítása, pormentesítése a megfelelő eszközökkel.  

A számítógépek működésének környezeti feltételeinek ismerete, a hőmérséklet és a páratartalom hatása 
a számítógép működésére.  

Szoftveres karbantartási feladatok elvégzése: az operációs rendszer frissítése, víruskereső adatbázisának 
naprakészen tartása, nem használt alkalmazások törlése, lemezek hibaellenőrzése.  

A hibakeresési folyamat lépései, problémák kiszűrése.  

Speciális karbantartás és hibakeresés mobileszközöknél és nyomtatóknál 

Általános munkabiztonsági előírások, szabályok ismerete.  

A számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei 

Tűzvédelmi irányelvek ismerete, elektromos tüzek oltására.  

Az elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei, a védekezés lehetőségei 

A tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség-védelmi eszközök használata.  

A számítógép-részegységek biztonságos megsemmisítésének célja és módozatai, valamint a lehetséges 
újra hasznosítási lehetőségek.  

4. Laptopok és más eszközös tulajdonságai, hibakeresés 10 óra 

A hordozható eszközök típusai (laptop, okostelefon, tablet, e-book-olvasó stb.).  

A laptopok összetevőinek, megjelenítőeszközeinek felsorolása 

Laptop és asztali számítógép összehasonlítása, jelentős különbségek 

A laptopon található bővítőhelyek ismerete, memóriabővítés elvégzése.  

A laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészeinek megkülönböztetése.  

A dokkolóállomás és a portismétlő funkció ismerete, csatlakoztatása és használata 

Az energiagazdálkodási beállítások célja, konfigurálása 

Vezeték nélküli csatlakozási módok ismerete és használata  

Az okostelefonok részegységeinek megkülönböztetése, azok vezetékes és vezeték nélküli hálózati 
csatlakozási lehetőségeit.  

Az ismertebb viselhető és egyéb okoseszközök és azok jellemzőinek felsorolása, ismerete 
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5. Nyomtatók és egyéb perifériák 10 óra 

A hagyományos és a modern beviteli eszközök felsorolása,  

A nyomtatók típusainak ismerete, működési elve, az egyes típusok összehasonlítása.  

Lapolvasás és nyomtatás multifunkciós nyomtatókkal.  

Nyomtatók és lapolvasók telepítése, beállítása és hálózaton történő megosztása.  

A nyomtatószerverek alkalmazási lehetőségei, használata.  

A nyomtatók teljesítményének javítása szoftveres beállításokkal, valamint memóriabővítéssel.  

A virtuális nyomtatók ismerete, használata 
A 3D nyomtatók működési elvének ismerete. 

6. Virtualizáció és felhőtechnológiák 15 óra 

A virtualizáció célja, előnyeit a dedikált szerveres telepítési móddal szemben.  

A szerver- és kliensoldali virtualizáció közötti különbség.  

A hypervisor jelentése, az 1-es és 2-es típusú hypervisor megkülönböztetése, példák ismerete 

A virtualizáció megvalósításának erőforrásigénye 

Virtuális gép telepítése valamilyen elterjedt virtualizációs programban (pl. Virtualbox, VMWare): a 
virtuális hardver paramétereinek beállítása, image-fájlból operációs rendszer telepítése.  

A konténer fogalmának ismerete, a virtuális gépektől való megkülönböztetése 

Konténert indítása és leállítása valamilyen elterjedt módszer (pl. Docker) segítségével.  

A számítási felhő (cloud computing) fogalma  

A gyakoribb felhőszolgáltatások (SaaS, PaaS, IaaS) jellemzőinek felsorolása, példák 

A gyakoribb felhőszolgáltatások (pl. Office 365, Gmail, Google Drive, Dropbox, OneDrive stb.).  

A felhőmodellek (privát, publikus, hibrid) ismerete, jellemzői, konkrét példák a használatukra. 

7. Windows telepítése és konfigurációja 15 óra 

Az operációs rendszer fogalma, feladatai.  

Operációs rendszerek típusai 

GPL, multiuser, multitask fogalmának ismerete 

GUI és CLI felhasználó felületek közti különbség, azok használatának ismerete 

Operációs rendszerek kiválasztásának szempontjai 

A partíció fogalma, típusai, adott séma alapján merevlemez particionálása.  

A fontosabb fájlrendszerek (FAT, NTFS, ext2/3/4) tulajdonságainak, esetleges korlátjainak ismerete, adott 
fájlrendszer létrehozása a lemezen.  

Az operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása.  

Az operációs rendszer hardverkompatibilitásának ellenőrzése.  

Windows operációs rendszert telepítőmédiumról (DVD, pendrive) történő telepítése.  

Meghajtóprogramokat telepítése, frissítése és letiltása adott hardvereszközhöz  

Frissítések és hibajavító csomagok telepítése az operációs rendszerhez, Windows Update kezelése.  
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Az operációs rendszer verziófrissítése (upgrade), a felhasználói adatok más gépre való költöztetése.  

A Windows lemezkezelési lehetőségei, a lemezkezelő alkalmazás, illetve a lemezkarbantartási műveletek 
(töredezettségmentesítés, hibaellenőrzés) ismerete.  

Multiboot rendszerek beállítása többféle operációs rendszer indításához ugyanazon a gépen.  

A Windows speciális telepítési módjainak ismerete, pl. unattended mód  

A lemezklónozás célja, valamilyen klónozó program (pl. Clonezilla) kezelése.  

A Windows betöltési folyamatának ismerete, betöltési módok közötti váltás ismerete rendszerindításkor.  

Alkalmazások és folyamatok indítása, leállítása, adataik lekérdezése a Feladatkezelő használatával.  

Alkalmazások, programok telepítése és eltávolítása.  

A fájlkezelési műveletek ismerete az Intéző segítségével, illetve parancssorból.  

Konfigurálási műveletek elvégzése a Vezérlőpultban és a Gépházban található beállítások segítségével.  

Felhasználói fiókokat hozzáadása, törlése, típusuk megváltoztatása, jelszavak beállítása 

Illesztőprogramok frissítése az Eszközkezelő használatával.  

A területi és nyelvi beállítások konfigurálása.  

Eseménynapló segítségével adatok keresése eseményekről, ezek felhasználása hibakereséshez.  

A rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások indítása és leállítása 

A regisztrációs adatbázis céljának ismerete, beállítások elvégezni a Regedit programmal.  

A CLI jelentőségének felismerése, parancssori eszközök használata a gyakoribb feladatokra (fájlműveletek, 
hálózatkezelés, felhasználókezelés stb.). 

8. A dolgok internete 8 óra 

Az IoT fogalmának ismerete, alkalmazási lehetőségei, a szenzorok, mikrokontrollerek és 
beavatkozóelemek különböző típusai.  

Prototípus készítése a megvalósítandó IoT-projekthez.  

A Big Data és az automatizáció fogalmának ismerete.  

Egyszerű IoT-projektek szimulációja (Packet Tracerben) és megvalósítása valós eszközökkel (Arduino, 
Raspberry Pi 

 

Programozási alapok megnevezésű tanulási terület 

Programozási alapok tantárgy 72 óra 

1. Bevezetés a programozásba 18 óra 

Algoritmizálási és Programozási alapismeretek. Fejlesztői környezet. 
Adatszerkezetek: Egyszerű és összetett adatszerkezetek 
Aritmetikai műveletek: Aritmetikai, relációs és logikai operátorok, kifejezések 
Vezérlési szerkezetek: Elágazások, Ciklusok 
Egyszerű programozási tételek: Összegzés, keresés, eldöntés tétele, Megszámolás és szélső érték 
kiválasztása 
Összetett programozási tételek: Másolás, kiválogatás, szétválogatás tétele 

2. Webszerkesztési alapok 14 óra 
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Fejlesztői környezet és szolgáltatásai 
HTML alapok Egyszerű weboldal készítése VS Code-ban  
HTML-oldalak alapvető elemei: Új HTML-oldal létrehozása, !DOCTYPE, html, head, body, meta elemek 
HTML-oldalak  strukturális elemei: p, title, h1-h6, img, a, link, strong, em, figure, figcaption, div, span 
elemek használata 
Attribútumok: href, target, src, alt, lang, charset, style attribútumok használata 
Listák: Számozott és nem számozott listák készítése: ul, ol, li 
Táblázatok kialakítása table, tr, td, th, caption segítségével  

3. Hiba keresése weboldalakon, verziókezelő és csoportmunka-eszközök 10 óra 

Hibakeresési eszközök: HTML Validator for Chrome, W3C Markup Validation Service, Nu HTML5 
Validator 
Git verziókezelő rendszer: Beépített fejlesztőeszközök szolgáltatásai. Git verziókezelő rendszer 
telepítése, célja és szolgálatásai 
Lokális repository kezelése: Lokális repository kezelésére szolgáló parancsok (init, add, commit, branch, 
checkout, merge, status)  
Távoli repositoryk létrehozása és kezelése: GitHub szolgáltatás használatával távoli (remote) repositoryk 
létrehozása és kezelése, Git-parancsok (clone, pull, push)  
Csoportmunkában végzett fejlesztés: Csoportmunkában végzett fejlesztést támogató online eszköz 
(Slack) szolgáltatásai 

4. Weboldalak formázása 14 óra 

Stílusok és stíluslapok: Stílusok és stíluslapok (CSS) szerepe, CSS3-leírók és szabályok szintaxisa, stílusok 
definiálása és alkalmazása (inline, internal és extrernal CSS) 
CSS-szabályok kiértékelési sorrendje, stílusok definiálása és alkalmazása. CSS3-szelektorok típusai 
(univerzális, elem, azonosító, osztály, pszeudo és speciális szelektorok)  
CSS3 jellemzők (color, opacity, background, border, box-shadow, box-sizing, margin, padding, overflow, 
display, float, z-index, rel, width, height, top, bottom, left, right, position, line-height, text-align, 
verticalalign, textjustify, texttransform, font, font-family, font-size, font-style, textdecoration, list-style, 
cursor, letter-spacing, viewport, white-space)  
CSS függvények alkalmazása (url(), rgb(), rgba(), hsl(), hsla(), calc()). CSS resets.  
HTML5 lapszerkezet (layout) kialakítása. Szemantikus elemek (header, nav, section, article, aside, footer, 
main), és alkalmazásuk. A float tulajdonság és értékei (left, right, none). Display tulajdonság és értékei 
(inline, block, inline-block, none).  
Box modell és a box-sizing tulajdonság működése, értékei (content-box, border-box). Position 
tulajdonság működése, és értékei (relative, fixed, absolute)  
A Z-index tulajdonság működése, alkalmazása.  Clearfix technika működése, és alkalmazása.  

5. Reszponzív weboldalak 12 óra 

A reszponzív webdizájn célja és alapelvei (mobile first elv, progressive enhancement) 
Médialekérdezések, törési pontok, viewport tulajdonság 
Abszolút és relatív hosszmértékegységek és alkalmazásuk (em, rem, százalék, vw, vh). 
A CSS keretrendszerek használata, előnyei 
Bootstrap eszközök: Dokumentáció segítségével Bootstrap eszközök felhasználásával tipográfiai elemek 
használata, konténerek (container) és reszponzív viselkedést biztosító rácsok (gridek) létrehozása, rácsok 
egymásba ágyazása, szövegek elrendezése. 
Listák, táblázatok formázása: Dokumentáció segítségével Bootstrap eszközök felhasználásával listák 
formázása, táblázatok formázása, képek kezelése, tartalom elkülönítése (jumbotron), panelek 
formázása, gombok kialakítása és formázása. 

6. Ismerkedés a Javascripttel 4óra 

JavaScript szerepe, tulajdonságai,  JavaScript kód beágyazása weboldalba 
Hello World!” alkalmazás készítése alert() fü ggvény segítségével.  
Külső fájlban elhelyezett JavaScript kód csatolása a weboldalhoz 
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Hatékony tanulás, önfejlesztés és csoportmunka I. megnevezésű tanulási terület 

IKT Projektmunka I. tantárgy 54 óra 

1. Önismereti és kommunikációs készségek fejlesztése I. 6 óra 

A képzés során minden kompetenciafejlesztési témakör újra meg újra előkerül, tartalmilag és gyakorlati 
szempontból kibővítve. 

Önismeret: (1-2. szakasz)  

1. szakasz  

Önbemutatás alapjai és gyakorlata  

Önérvényesítés és önkifejezés ismérvei, módozatai  

Kommunikáció alapjai, szerepe, fogalmak megismerése  

Kommunikációs csatornák ismerete, szándék-hatás megkülönböztetése, ezek begyakorlása konkrét 
feladatokon keresztül  

Kommunikáció: (1-2. szakasz folyamatosan) 1-2. szakasz  
Kommunikációs hibák azonosítása és felismerése  

Egyirányú és kétirányú kommunikáció ismérvei  

Kommunikáció viszonylagosságának értelmezése  

Kommunikációs értékek azonosítása 

2. Csapatmunka és együttműködés I. 6óra 

Csapatmunka: (1-2. szakaszban folyamatosan)  

Valamennyi téma minden évben előkerül, egyre gyakorlatiasabb jelleggel. A diákok kezdetben több 
oktatói instrukciót kapnak, később önállóbban dolgoznak. A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati 
készségek elsajátítására kerül sor:  

- Csapaton belüli lehetséges szerepek felismerése és feldolgozása  
- Csapatkompetenciák és felmérésük  
- Saját csapat erősségeinek és gyengeségeinek összesítése  
- Meglévő csapaton belüli szerepek azonosítása  
- Saját motivációs profil feltérképezése  
- Motivációs tényezők értelmezése és egyeztetése  
- Belső motivációs elmélet és alkalmazása  

Együttműködés (1-2. szakaszban folyamatosan)  

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor:  

- Együttműködés feltételei a feladatmegoldás során  
- Együttműködés és a versengés különbségének feldolgozása  
- Eltérő nézőpontok hatása  
- Csapaton belüli információáramlás nehézségei  
- Utasítások utóélete, felelősségvállalás, felelősségáthárítás  
- Konfliktuskezelési források, módok  
- Egyéni konfliktuskezelési preferenciák azonosítása, előnyök-hátrányok feldolgozása  
- Változásokhoz való hozzáállás, változási görbe ismerete, gyakorlatban való felismerése  

Problémamegoldás lépései:  
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- Problémamegoldás lépéseinek feldolgozása  
- Egyéni problémamegoldási technikák azonosítása Problémamegoldás típusai:  

o Reaktív problémamegoldás jellemzőinek feldolgozása  
o Proaktív problémamegoldás jellemzőinek feldolgozása  

Ötletgenerálási technikák:  

Megoldások azonosításának technikái – csoportos szellemi alkotótechnikák megismerése és használatuk 
megtapasztalása  

3. Prezentációs készségek fejlesztése I.  6 óra 

A szakmai vizsgafeladat formai összeállítása és előadása, valós projektkörnyezetben történő bemutatása.  

1. szakaszban:  

Személyes hatékonyság:  

- Dimenziói  
- Tényezők, amelyek meghatározzák a személyes hatékonyságot  
- Saját személyes teljesítmény értékelése  

Felkészülés a prezentációs anyagok előkészítésére:  

Feladatok priorizálása:  

- Priorizálási szempontok a feladatok megvalósítása során  
- Sürgős-fontos mátrix Időgazdálkodás:  
- Időrabló tevékenységek összegyűjtése  
- Megoldási lehetőségek azonosítása Váratlan helyzetek kezelése:  
- Nem tervezett események típusai  
- Nem tervezett, váratlan események kezelése  
- „Újratervezés”  

Prezentáció megtervezése  

- Prezentációra való felkészülés  
- A „jó előadás” szabályai  
- Írásos prezentáció alapvető szabályai, tartalmi elemei, kinézete  
- Moderációs technikák megismerése  
- Prezentáció  

Verbális gyakorlatok a jó előadói készség elsajátításához.  

4. Projektszervezés és –menedzsment I.  6 óra 

Projektmenedzsment alapjai 1-2. szakaszban folyamatosan Projekt fogalma:  

- Projekt fogalmának tisztázása  
- Projekt és feladat elkülönítése Projektéletciklus elemei:  
- Projektek általános életciklusának bemutatása  
- Az életciklus-elemek jellemzőinek feldolgozása  

Projektek kezdeményezése és definiálása:  

- A projektötlettől a projektek elfogadásáig  
- Projektek terjedelmének dimenziói Projekttervezés és erőforrás-tervezés:  
- Feladattervek meghatározása  
- Projektfeladatok ütemezése – egymásra épülés, párhuzamosságok, szűk keresztmetszetek kezelése  
- Erőforrások típusai és tervezésük Projektszervezet felállítása:  
- Projektszervezet felépítése  
- A projektszervezet tagjainak feladatai és felelőssége  
- Projektcsapat tagjainak kiválasztása 
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5. Csapatban végzett projektmunka I.  30 óra 

A témakörben a tanulók kis csoportokban végzett, szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó projektek megvalósítása 
közben gyakorolják és mélyítik el szakmai készségeiket és a soft skilleket. A csapatban végzett projektmunka 
következetes dokumentálása lehetőséget teremt a diákok számára a karrierjük szempontjából is fontos 
szakmai portfólió építésére. 
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10. évfolyam  

A jelen és a jövő infokommunikációja megnevezésű tanulási terület 

Informatikai és távközlési alapok II. 144 óra  

1. Gépi tanulás, neuronhálózatok, mesterséges intelligencia 10 óra 

A mesterséges intelligencia (AI) fogalma, rövid története 
A gépi tanulás, alkalmazási példák (beszéd- és alakfelismerés, célzott reklámok, stb.) 
A neuronhálózatok fogalma, kapcsolódása a gépi tanuláshoz 
A gépi látás segítségével megoldható probléma, a gépilátás-rendszerek összetevői 

2. Informatikai és távközlési hálózatok napjainkban 8 óra 

A hálózat fogalma, céljai, alapvető elemei, hatásai a mindennapokra 
A fizikai és a logikai topológia fogalma, jellemzői 
A topológiai ábrák értelmezése 
A LAN-okban használható logikai topológiák ( sín, gyűrű, fa, csillag, kiterjesztett csillag) és jellemzőik 
A különböző topológiák előnyei, hátrányai 
Internethez, helyi hálózathoz csatlakozás 
Napjaink hálózati trendjei (BYOD, SDN stb.).  
A hálózatokat érő fenyegetések és támadások veszélyei 
A hálózatbiztonság szerepe, jelentősége 

3. Hálózati protokollok és modellek, végponti eszközök hálózati beállítása 18 óra 

A kommunikációs szabályok jelentősége, szerepe.  

A protokollok jelentősége, szükségességel.  

A referenciamodellek szerepe.  

Az OSI-modell jelentősége, rétegei, és a rétegek szerepe.  

A TCP/IP-modell jelentősége, rétegei, és a rétegek szerepét.  

Az OSI- és TCP/IP-modell egymásnak való megfeleltetése.  

Az adatbeágyazás fogalma, szerepe.  

A helyi és a távoli erőforrások elérése a rétegmodellben.  

A fizikai réteg szerepe, feladata. Az adatok fizikai közegen történő átvitelének lehetőségei.  

A jelek továbbítási módjai (szinkron, aszinkron), a sávszélesség, az átbocsátóképesség és a késleltetés 

fogalma. A pillanatnyi átbocsátóképesség lekérdezése végberendezésen.  

A vezetékes hálózatban használható közegek (rézalapú, optikai kábelek) és jellemzői.  

A keresztkötésű és egyeneskötésű Ethernet-kábel szükségessége. Képes megállapítani, hogy adott 

eszközök között melyik típusú kábel (keresztkötésű, egyeneskötésű) használata szükséges.  

A TIA/EIA-568-A és a TIA/EIA-568-B színsorrend ismerete, és ezek alapján keresztkötésű és 

egyeneskötésű Ethernet-kábel készítése.  

A vezeték nélküli átviteli közegek ismerete, jellemzői, felhasználási területei.  

A vezetékes és vezeték nélküli hálózathoz végberendezés csatlakoztatása.  

A decimális, bináris és hexadecimális számrendszer ismerete, átváltás a számrendszerek között. 
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4. Kapcsolás Ethernet hálózatokon, a kapcsoló alapszintű beállítása 20 óra 

Az adatbeágyazás fogalma, működése.  

Az adatbeágyazás vizsgálata adatforgalom elfogására alkalmas szoftver segítségével.  

Az Ethernet-technológia jellemzői, működési elve, az Ethernet-keret felépítésének ismerete.  

Az Ethernet-keret fejlécelemeinek azonosítása, elfogott keret esetén adatforgalom elfogása alkalmas 

szoftverrel.  

A MAC-cím jelentősége, szerepe, felépítés.  

A végberendezés hálózatikártya-információinak megjelenítése, MAC címének lekérdezése.  

A félduplex és a teljes duplex kommunikáció működése.  

A kapcsoló felépítésének ismerete, a kapcsoló összetevői.  

A kapcsoló feladata, jelentősége, működési elve  

A MAC-tábla fogalma, szerepe. A bejegyzések bekerülésének ismerete a kapcsoló MAC-táblájába.  

A kapcsoló továbbítási módjainak ismerete, az elárasztásos továbbítás fogalma, működése.  

A MAC-táblában található bejegyzések értelmezése, a MAC-tábla tartalma alapján képes eldönteni, hogy 

a kapcsoló mely portjain továbbítja az adott keretet.  

5. A hálózati réteg, IPv4-es és IPv6-os címzés, a forgalomirányító alapszintű beállítása 
  8 óra 

A hálózati réteg szerepe, feladata, jelentősége. A hálózati rétegben található eszközök, protokollok 

ismerete.  

Az IP protokoll feladata, jellemzői, az összeköttetés-mentes csomagtovábbítás folyamatának 

értelmezése.  

Az IPv4-csomag fejlécének fontosabb mezői (forrás- és cél-IPv4-cím, TTL, következő fejléc stb.)  

Az IPv4-címek felépítése, szerkezete, az alhálózati maszk fogalma, szerepe.  

Az IPv4-címzés típusai (unicast, multicast, broadcast).  

Az IPv4-címosztályok és jellemzői, adott IPv4-cím címosztályba sorolása.  

A publikus és privát címek szerepe, használata. A publikus és privát IPv4-címek ismerete, képes 

megállapítani egy adott IPv4-címről, hogy az publikus vagy privát.  

Végberendezés IPv4-konfigurációjának statikus beállítása.  

Az IPv4-es környezetben használt címmeghatározó protokoll (ARP) és üzeneteinek ismerete, működése, 

használatának szükségessége 

Végberendezés és hálózati eszköz ARP-táblájának megjelenítése, a tábla sorainak törlése.  

Adatforgalom elfogása szoftverrel,  ARP protokoll működésének nyomon követése.  

Az egyenlő méretű és változó méretű alhálózatok kialakításának lépései IPv4-környezetben.  

IPv4-környezetben egyenlő méretű és változó méretű alhálózatok (VLSM) kialakítása, és képes 

megállapítani, hogy több IPv4-cím egy alhálózathoz tartozik-e.  

Adott alhálózat esetén a hálózati azonosító, a szórási cím és a kiosztható címtartomány megállapítása.  
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IPv4-alhálózat számolására alkalmas szoftverek, webhelyek ismerete, és legalább egy ilyen alkalmazás 

vagy webhely használata.  

IPv4-környezetben az igényekhez igazodó címzési terv készítése.  

A forgalomirányító felépítése, működése.  

A forgalomirányító összetevőinek ismerete, azok feladata, és képes az összetevők beazonosítása.  

A forgalomirányító rendszerindítási folyamatának ismerete.  

Konzolkapcsolatot kialakítása számítógép és forgalomirányító között. Legalább egy terminálemulációs 

szoftver ismerete, és annak használatával a forgalomirányító konfigurációs felületéhez való hozzáférése.  

Az IOS elérési lehetőségei, az iOS konfigurációs felületén használható parancsok felépítése, szintakszisa.  

A forgalomirányítóban található memóriák fajtáinak ismerete, szerepe. Tudja, hogy melyik memóriában 

mit tárol a forgalomirányító, és képes a memóriák tartalmának megjelenítésére.  

Afutó és kezdeti konfiguráció szerepe, valamint a felhasználásuk közti különbsége.  

A futó konfiguráció mentésére.  

A forgalomirányító kezdeti konfigurációját megvalósító parancsok ismerete és használata (például 

eszköz neve, privilegizált mód jelszava, vonali jelszavak, bejelentkezési és napi üzenet, 

parancselőzmények száma, vonali tétlenségi idő, naplóüzenetek szinkronmegjelenítése stb)  

A forgalomirányító interfészeinek konfigurálása (IP-cím és alhálózati maszk beállítása, leírás megadása, 

interfész engedélyezése és tiltása).  

Az alapértelmezett átjáró fogalma, az eszközön használandó alapértelmezett átjáró megállapítása.  

A végberendezés alapértelmezett átjárójának beállítása.  

Az ipconfig parancs ismerete, a végberendezés IPv4 beállításainak megjelenítése és értelmezése  

A végberendezések csomagtovábbítási döntéseinek folyamata.  

A forgalomirányító csomagtovábbítási döntéseinek folyamata.  

A forgalomirányító irányítótáblájának megjelenítése, és a közvetlenül csatlakozó hálózatokat jelölő sorok 

értelmezése.  

A közvetlenül csatlakozó útvonalak irányítótáblába kerülésének folyamatának ismerete és az 

irányítótábla szerepe.  

A közvetlenül csatlakozó hálózatok elérhetőségének ellenőrzése.  

Az alapértelmezett útvonal szerepe, létrehozása a forgalomirányítón.  

Az ICMPv4-protokoll szerepe, használata, a protokoll által használt üzenetek ismerete.  

A ping és traceroute parancsok ismerete, használata, ellenőrzés a ping és traceroute parancsok 

segítségével.  

Hibaelhárítás elvégzése, hálózatelérési hibát okozó téves konfiguráció felismerése, korrigálása. 

6. A szállítási és az alkalmazási réteg 18 óra 

A szállítási réteg szerepe, feladata, jelentősége, főbb protokolljai (TCP, UDP).  

A szegmens fogalma, a portszámok szerepe és három csoportja (jól ismert portok, regisztrált portok, 

privát portok).  
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A TCP-protokoll szerepe, jellemzői, főbb alkalmazási területei.  

Az UDP-protokoll szerepe, jellemzői, főbb alkalmazási területei.  

A TCP- és az UDP-protokollok előnyei, hátrányai.  

A TCP- és az UDP-protokollok összehasonlítása.  

A TCP kommunikációs folyamat által használt kapcsolat felépítésének (háromfázisú kézfogás) és 

lebontásának lépései.  

A megbízható szállítás jelentősége és az adatfolyam-vezérlés szerepe.  

Az adatfolyam-vezérlés működése TCP-protokoll esetén. Az ablakméret és a nyugtázás fogalma.  

Adatfolyam elfogására alkalmas szoftver segítségével a TCP-folyamat felépülésének és lebontásnak 

vizsgálata.  

A sorszámozás szerepe, és TCP esetén a sorszámok változásának (sequence number, acknowledgement 

number) ismerete 

Az alkalmazási, megjelenítési és viszonyréteg funkciói.  

Az egyenrangú hálózat fogalma, működése, jelentősége, előnyei és hátrányai.  

A szerver-kliens alapú hálózat fogalma, működése, jelentősége, előnyei és hátrányai. 

A webszolgáltatás által használt HTTP- és HTTPS-protokoll jelentősége, azok működése.  

A levelezési protokollok (SMTP, IMAP, POP3) ismerete, azok működése. Az e-mail-letöltő protokollok közti 

különbségek.  

A DHCP- és a DNS-protokollok szerepe, jelentősége, működése.  

A fájlmegosztási protokollok, azok működésével.  

7. Otthoni és kisvállalati hálózat építése és beállítása 8 óra 

Az otthoni, illetve kisvállalti hálózatban használható eszközök ismerete, főbb jellemzői.  

Egy otthoni vagy kisvállalati hálózat összetevőinek azonosítása.  

A kisvállalati hálózatban használt főbb protokollok, alkalmazások azonosítása.  

A ping és traceroute parancsok használatával a kapcsolat működésének ellenőrzés, a válaszként 

megjelenő sorok információinak értelmezése.  

A show parancsok ismerete, amelyekkel lekérdezhető a hálózati eszköz futó és kezdeti konfigurációja, 

valamint az IOS-, illetve hardverösszetevők paraméterei.  

Az otthoni és irodai hálózat eszközeinek kiválasztása, összekötése és az IP címzés beállítása.  

Az alapvető hálózati hibaelhárítás lépései, alapszintű kapcsolódási hibák megtalálása és elhárítása.  

8. IT-biztonság 30 óra 

A malware fogalmát, a kártevő szoftverek típusai, működési elvei.  

A kártevők elleni védekezés lehetőségei, alkalmazása.  

A hálózatok elleni támadások céljának ismerete és módszerei 

A megtévesztési technikák (social engineering) felismerése, jellemzői  

A biztonsági házirendek jelentősége.  
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Adatmentéseket elvégzése a megfelelő típus kiválasztásával.  

Fájlok és mappák jogosultságainak, illetve titkosításának beállítása.  

Adatok biztonságos törlése a teljes megsemmisítés céljából.  

A számítógép védelmének jelszavakkal fokozása: BIOS, felhasználói jelszavak.  

Korlátozások beállítása a Windows helyi házirendjei segítségével.  

Felhasználók és csoportok létrehozása, módosítása, törlése.  

A Windows tűzfal beállításainak módosítása.  

Az elterjedtebb webböngészők biztonsági beállításainak (pl. privát böngészés) ismerete és alkalmazása.  

Az operációs rendszer hibajavításainak és frissítéseinek telepítése.  

Hitelesítés és titkosítás konfigurálása vezeték nélküli eszközökön.  

A firmware frissítése SOHO forgalomirányítókon.  

Port-továbbítás beállítására SOHO routeren. 

9. Egyéb operációs rendszerek (Mobil és MacOS) 6 óra 

Az Android és az iOS operációs rendszerek jellemzői, összehasonlítása.  

Az Android és az iOS kezelőfelülete.  

Közös szolgáltatások (képernyőforgatás, kalibráció, GPS, wifihívás, VPN, virtuális asszisztensek) 

használata  

A mobileszközök biztonsági beállításait, lehetőségei.  

A mobileszközökön elérhető felhőszolgáltatások használata.  

A macOS jellemzői, összehasonlítás más operációs rendszerekkel 

A macOS grafikus és parancssori felületének használata  

Biztonsági mentés, a lemezkezelés lehetőségei és segédprogramjai.  

Időzített és ütemezett feladatok végrehajtása 

A macOS frissítése 

10. Linux alapok  18 óra 

A Linux szerepe, helye az IT-iparban.  

A CLI-parancsok felépítése, az argumentumok megadási módja.  

Könyvtárkezelési parancsok: mkdir, rmdir.  

Fájlok listázása különböző szempontok szerint.  

Parancsok kiadása rendszergazdai üzemmódba átlépve  

A számítógép szabályos leállítása.  

Alapvető fájl-jogosultságok (read, write, executable), és azok beállítása (chmod)  

Fjlokat másolása, mozgatása, törlése parancssorban.  

Szövegfájlok tartalmának megtekintése.  
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Különböző feltételek szerinti keresés szövegekben 

Az alapvető reguláris kifejezések célja és felhasználásuk szövegillesztéshez.  

Egy szövegszerkesztő (vi, nano) használata.  

A gép IP-címzésének beállítása.  

Futó folyamatok listázása különböző szempontok szerint.  

Az I/O-átirányítások szerepe, használata 

Az alapvető csomagkezelési parancsok, csomagok telepítése és eltávolítása 

 

Programozási alapok megnevezésű tanulási terület 

Programozási alapok tantárgy 72 óra 

1. Bevezetés a Python programozásba 4 óra 

Számítógépes program működési elve (fordított és interpretált kódok); 
Python programozási nyelv jellemzői; 
Python programok készítésére szolgáló hatékony fejlesztési környezet kialakítása (Python letöltése, 
telepítése, fejlesztői környezet konfigurálása); 
Parancssori végrehajtás; 
Egyszerű program készítése, futtatása; 
Tipikus programhibák keresése, javítása; 

2. A Python programozási nyelv alapjai 48 óra 

A print() függvény; 

Literál fogalma: az egész, valós, karakterlánc és logikai típusú literálok; 

Típuskonverzió, típuskényszerítés; 

Aritmetikai operátorok, rövidített értékadás (+=, /=, %=, -=, **=); 

Karakterláncokon értelmezett operátorok, karakterláncok összefűzése és replikációja; 

Változók azonosítása, deklarálása, értékadás, valamint a foglalt szavak; 

Az input() függvény; 

Relációs operátorok (>, >=, <, <=, ==, !=); 
Logikai operátorok (and, or, not); 
Vezérlési szerkezetek: 
Szelekciók: if-else, if-elif-else; 
Elágazások egymásba ágyazása; 
Iterációk: for, while 
A for ciklus alkalmazása range() függvénnyel; 
A while ciklus használata - végtelen ciklus fogalma; 
Összetett adatszerkezetek fogalma, lista jellemzői, indexelése (negatív, nem negatív értékek szerepe); 
Listametódusok: append() és insert(); 
Listák bejárása, műveletvégzés; 
Algoritmusok: 
Minimum, maximum érték keresése, megszámlálás, kiválogatás, eldöntés; 
Listák rendezése - buborékrendezés algoritmusa; 
Listák egymásba ágyazása; 
Függvények: 
Fogalma, jellemzői; 
Függvények definiálása, paraméterezése, hívása; 
További összetett adatszerkezetek: 

Karakterklánc (sztring): 



  2020. 

487  

ord() és chr() függvények, indexelés, darabolás, in és not in operátorok; 
A min(), max(), index(), list() függvények; 
Sztring-metódusok: capitalize(), center(), endswith(), find(), isalnum(), isalpha(), islower(), join(), lower(), 
lstrip(), replace(), rfind(), rstrip(), split(), startswith(), strip(), swapcase(), title(), upper(); 
Karakterláncok összehasonlítása, rendezése; 
Sor (tuple): fogalma, definiálása, fontosabb függvények, metódusok; 
Szótár: fogalma, definiálása, fontosabb függvények, metódusok; 

3. Modulok, objektumok, fájlkezelés a Pythonban20 óra 

Fájlkezelés: 
Szöveges fájlok kezelése; 
Fájlkezelés közben fellépő hibák; 
Ismeri és célnak megfelelően alkalmazza az open(), readline(), readlines() és write() függvényeket. 
Kivételkezelés: beépített kivételek, saját kivétel készítése; 
Egyszerűbb hibafajták ismerete, javítása; 
Python modulok: fogalma, importálása; 
Math, platform és a random modul ismerete, használata; 
* karakter és az as kulcsszó szerepe, álnevek használata; 
A dir() függvény; 
Python Module Index - keresés; 
Saját modul készítése; 
Csomag (package): 
fogalma, sajár csomag készítése; 
OOP koncepció 
Procedurális és objektumorientált megközelítés közötti különbségek; 
Osztály (class) fogalma, osztályhierarchia; 
Objektum fogalma; 
Saját osztály létrehozása, példányosítása 

 

Hatékony tanulás, önfejlesztés és csoportmunka I. megnevezésű tanulási terület 

IKT projektmunka I. tantárgy 108 óra 

1. Önismereti és kommunikációs készségek fejlesztése I. 10 óra 

Önismeret: (1-2. szakasz)  

2. szakasz  
Önmeghatározás gyakorlása helyzetfüggően  

Önszabályozás: érzelmi és indulati kontroll azonosítása, azok tudatos használata  

Kommunikáció: (1-2. szakasz folyamatosan) 1-2. szakasz  
Kommunikációs hibák azonosítása és felismerése  

Egyirányú és kétirányú kommunikáció ismérvei  

Kommunikáció viszonylagosságának értelmezése  

Kommunikációs értékek azonosítása 

2. Csapatmunka és együttműködés I. 10 óra 

Csapatmunka: (1-2. szakaszban folyamatosan)  

Valamennyi téma minden évben előkerül, egyre gyakorlatiasabb jelleggel. A diákok kezdetben több 
oktatói instrukciót kapnak, később önállóbban dolgoznak. A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati 
készségek elsajátítására kerül sor:  
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- Csapaton belüli lehetséges szerepek felismerése és feldolgozása  
- Csapatkompetenciák és felmérésük  
- Saját csapat erősségeinek és gyengeségeinek összesítése  
- Meglévő csapaton belüli szerepek azonosítása  
- Saját motivációs profil feltérképezése  
- Motivációs tényezők értelmezése és egyeztetése  
- Belső motivációs elmélet és alkalmazása  

Együttműködés (1-2. szakaszban folyamatosan)  

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor:  

- Együttműködés feltételei a feladatmegoldás során  
- Együttműködés és a versengés különbségének feldolgozása  
- Eltérő nézőpontok hatása  
- Csapaton belüli információáramlás nehézségei  
- Utasítások utóélete, felelősségvállalás, felelősségáthárítás  
- Konfliktuskezelési források, módok  
- Egyéni konfliktuskezelési preferenciák azonosítása, előnyök-hátrányok feldolgozása  
- Változásokhoz való hozzáállás, változási görbe ismerete, gyakorlatban való felismerése  

Problémamegoldás lépései:  

- Problémamegoldás lépéseinek feldolgozása  
- Egyéni problémamegoldási technikák azonosítása Problémamegoldás típusai:  

o Reaktív problémamegoldás jellemzőinek feldolgozása  
o Proaktív problémamegoldás jellemzőinek feldolgozása  

Ötletgenerálási technikák:  

Megoldások azonosításának technikái – csoportos szellemi alkotótechnikák megismerése és használatuk 
megtapasztalása  

3. Prezentációs készségek fejlesztése I.  10 óra 

A szakmai vizsgafeladat formai összeállítása és előadása, valós projektkörnyezetben történő bemutatása.  

2. szakasz:  

Hatékony feladattervezés és -szervezés:  

- Tervezés hatása a munkavégzésre  
- Tervezés és megvalósítás helyes aránya  
- Feladatok elvégzésének megszervezése – párhuzamosságok, egymásra építkezés, szűk keresztmetszet  

Felkészülés a prezentációs anyagok előkészítésére:  

Feladatok priorizálása:  

- Priorizálási szempontok a feladatok megvalósítása során  
- Sürgős-fontos mátrix Időgazdálkodás:  
- Időrabló tevékenységek összegyűjtése  
- Megoldási lehetőségek azonosítása Váratlan helyzetek kezelése:  
- Nem tervezett események típusai  
- Nem tervezett, váratlan események kezelése  
- „Újratervezés”  

Prezentáció megtervezése  

- Prezentációra való felkészülés  
- A „jó előadás” szabályai  
- Írásos prezentáció alapvető szabályai, tartalmi elemei, kinézete  
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- Moderációs technikák megismerése  
- Prezentáció  

Verbális gyakorlatok a jó előadói készség elsajátításához.  

4. Projektszervezés és –menedzsment I.  10 óra 

Projektmenedzsment alapjai 1-2. szakaszban folyamatosan Projekt fogalma:  

- Projekt fogalmának tisztázása  
- Projekt és feladat elkülönítése Projektéletciklus elemei:  
- Projektek általános életciklusának bemutatása  
- Az életciklus-elemek jellemzőinek feldolgozása  

Projektek kezdeményezése és definiálása:  

- A projektötlettől a projektek elfogadásáig  
- Projektek terjedelmének dimenziói Projekttervezés és erőforrás-tervezés:  
- Feladattervek meghatározása  
- Projektfeladatok ütemezése – egymásra épülés, párhuzamosságok, szűk keresztmetszetek kezelése  
- Erőforrások típusai és tervezésük Projektszervezet felállítása:  
- Projektszervezet felépítése  
- A projektszervezet tagjainak feladatai és felelőssége  
- Projektcsapat tagjainak kiválasztása 

5. Csapatban végzett projektmunka I.  68 óra 

A témakörben a tanulók kis csoportokban végzett, szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó projektek 
megvalósítása közben gyakorolják és mélyítik el szakmai készségeiket és a soft skilleket. A csapatban 
végzett projektmunka következetes dokumentálása lehetőséget teremt a diákok számára a karrierjük 
szempontjából is fontos szakmai portfólió építésére. 
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11. évfolyam 

Hatékony tanulás, önfejlesztés és csoportmunka I. megnevezésű tanulási terület 

IKT projektmunka II. tantárgy 108 óra 

A képzés során minden kompetenciafejlesztési témakör újra meg újra előkerül, tartalmilag és gyakorlati 
szempontból kibővítve, míg a diákok készségszinten el nem sajátítják a skilleket.  

1. Önismereti és kommunikációs készségek fejlesztése II.  10 óra 

A témakör elsődleges célja, hogy a tanulók megfelelő önismerettel rendelkezzenek, fel tudják mérni saját 
képességeiket, és azokhoz mérten tudatosan használják a kommunikáció alapeszköztárát a gyakorlatban, 
ezzel is elősegítve digitális kompetenciáik fejlődését. Megismerjék és begyakorolják a hatékony és 
asszertív kommunikáció fajtáit, és készségszinten is elsajátítsák azokat. A kommunikációs készségek 
fejlesztése révén készségszintű kommunikációra lesznek képesek a szakmai vizsgán, vagyis vizsgafeladatuk 
előadása során anélkül tudnak megfelelő kommunikációs stílust és eszközöket alkalmazni, hogy az 
figyelmet és energiát vonna el a szakmai tartalomtól.  

 
Kommunikáció: (3-4. szakasz folyamatosan) 3-4. szakasz  

Kommunikációs hibák azonosítása és felismerése  

Egyirányú és kétirányú kommunikáció ismérvei  

Kommunikáció viszonylagosságának értelmezése  

Kommunikációs értékek azonosítása   

2. Csapatmunka és együttműködés II. 10 óra 

A témakör elsődleges célja, hogy a diákok képesek legyenek csapatban dolgozni, megismerjék a hatékony 
együttműködés területeit, módszereit és ezen ismereteken keresztül a többi témakörben is hatékonyan 
tudjanak feladatot megoldani. Tisztában legyenek a csapatban betöltött szerepükkel és annak megfelelően 
dolgozzanak. A témakörben fejlesztett készségek felkészítik a tanulókat a valós munkakörnyezetre, így a 
munkaerőpiacra belépve nem jelent majd kihívást számukra egy adott csapatba való beilleszkedés, illetve 
már zajló projektbe való bekapcsolódás.  

 
Csapatmunka: (3-4. szakaszban folyamatosan)  

- Csapaton belüli lehetséges szerepek felismerése és feldolgozása  
- Csapatkompetenciák és felmérésük  
- Saját csapat erősségeinek és gyengeségeinek összesítése  
- Meglévő csapaton belüli szerepek azonosítása  
- Saját motivációs profil feltérképezése  
- Motivációs tényezők értelmezése és egyeztetése  
- Belső motivációs elmélet és alkalmazása  

  
Együttműködés (3-4. szakaszban folyamatosan)  

- Együttműködés feltételei a feladatmegoldás során  
- Együttműködés és a versengés különbségének feldolgozása  
- Eltérő nézőpontok hatása  
- Csapaton belüli információáramlás nehézségei  
- Utasítások utóélete, felelősségvállalás, felelősségáthárítás  
- Konfliktuskezelési források, módok  
- Egyéni konfliktuskezelési preferenciák azonosítása, előnyök-hátrányok feldolgozása  
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- Változásokhoz való hozzáállás, változási görbe ismerete, gyakorlatban való felismerése  

 
3-4. szakasz:  

Problémaelemzési technikák:  

- Problémák lehetséges okainak feltárása  
- A felmerülő problémák gyökérokainak azonosítása Ötletgenerálási technikák:  

3. Prezentációs készségek fejlesztése II.  10 óra 

A témakör célja, hogy a tanulók megértsék és begyakorolják az oktatási tananyaghoz kapcsolódó 
előadásmódok alapvető szabályait, megtanuljanak gazdálkodni az idővel és képesek legyenek beosztani a 
felkészülés és a prezentálás arányát. Könnyedén fel tudják építeni és meg tudják szerkeszteni egy előadás 
vázlatát, majd képesek legyenek azt élőszóban bemutatni és felhasználni a projektmunka során is. Mivel 
egy projekttel kapcsolatos prezentáció elkészítése a tanulói csoportnak önmagában egy önálló feladatot 
jelent, az előkészítési feladatok hatékony megoldásához a tanulóknak meg kell ismerniük a megfelelő 
időgazdálkodási és egyéb tervezési metódusokat. A prezentációs készségek elsajátításával a tanulóknak 
nem okoz majd gondot a szakmai vizsgafeladat formai összeállítása és előadása, és valós 
projektkörnyezetben is képesek lesznek az elvárásoknak megfelelően bemutatni feladataikat.  

  
3-4. szakasz:  

Hatékony feladattervezés és -szervezés:  

- Tervezés hatása a munkavégzésre  
- Tervezés és megvalósítás helyes aránya  
- Feladatok elvégzésének megszervezése – párhuzamosságok, egymásra építkezés, szűk keresztmetszet  

Felkészülés a prezentációs anyagok előkészítésére:  

Feladatok priorizálása:  

- Priorizálási szempontok a feladatok megvalósítása során  
- Sürgős-fontos mátrix Időgazdálkodás:  
- Időrabló tevékenységek összegyűjtése  
- Megoldási lehetőségek azonosítása Váratlan helyzetek kezelése:  
- Nem tervezett események típusai  
- Nem tervezett, váratlan események kezelése  
- „Újratervezés”  

Prezentáció megtervezése  

- Prezentációra való felkészülés  
- A „jó előadás” szabályai  
- Írásos prezentáció alapvető szabályai, tartalmi elemei, kinézete  
- Moderációs technikák megismerése  
- Prezentáció  

Verbális gyakorlatok a jó előadói készség elsajátításához.  

4. Projektszervezés és -menedzsment II.  10 óra 

A projektmenedzsment elméletének ismeretével és gyakorlati elsajátításával a tanulók képessé válnak 
csapatban előkészíteni, feldolgozni és prezentálni egy-egy konkrét projektmunkát. Az alábbiakban felsorolt 
témák ismerete lehetővé teszi a tanulók számára, hogy akár a duális képzésbe, akár tanulmányaikat 
követően a munkaerőpiacra belépve hatékonyan közreműködjenek valós projektekben is.  

  
Projektmenedzsment alapjai 3-4. szakaszban folyamatosan 
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Projekt fogalma:  

- Projekt fogalmának tisztázása  
- Projekt és feladat elkülönítése Projektéletciklus elemei:  
- Projektek általános életciklusának bemutatása  
- Az életciklus-elemek jellemzőinek feldolgozása Projektek kezdeményezése és definiálása:  
- A projektötlettől a projektek elfogadásáig  
- Projektek terjedelmének dimenziói Projekttervezés és erőforrás-tervezés:  
- Feladattervek meghatározása  
- Projektfeladatok ütemezése – egymásra épülés, párhuzamosságok, szűk keresztmetszetek kezelése  
- Erőforrások típusai és tervezésük Projektszervezet felállítása:  
- Projektszervezet felépítése  
- A projektszervezet tagjainak feladatai és felelőssége  
- Projektcsapat tagjainak kiválasztása  

3-4. szakaszban  

Projektmenedzsment haladó szinten:  

- Projektek megvalósítása, megvalósítás-mentoring  
- Projektmegvalósítás feladatai  
- Monitoring és beszámolás a projektmegvalósítás során  
- Érdekcsoportok kezelése (stakeholder management)  
- Projektekhez kapcsolódó érdekcsoportok  
- „Stakeholder-térkép” készítése Projektcsapatok vezetése:  
- Hierarchián kívüli irányítás jellemzői  
- Projektcsapat irányítása  
- Kommunikáció a projektcsapaton belül  
- Projektcsapat motiválása  

5.  Csapatban végzett projektmunka II.  68 óra 

A témakörben a tanulók kis csoportokban végzett, szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó projektek megvalósítása 
közben gyakorolják és mélyítik el szakmai készségeiket és a soft skilleket. A csapatban végzett projektmunka 
következetes dokumentálása lehetőséget teremt a diákok számára a karrierjük szempontjából is fontos 
szakmai portfólió építésére. 
 

Hálózatok megnevezésű tanulási terület 

Hálózatok I. tantárgy 162 óra 

1. Hálózati eszközök alapszintű konfigurációja 16 óra 

Konzolkapcsolat kialakítása a számítógép és a hálózati eszköz között (kapcsoló, forgalomirányító) 

Legalább egy terminálemulációs szoftver ismerete, ennek használatával hozzáférés a hálózati eszköz 

konfigurációs felületéhez 

A kapcsoló kezdeti konfigurációs parancsai 

A kapcsoló alapszintű konfigurációjának elvégzése (eszköznév beállítása, privilegizált mód és vonali 

jelszavak beállítása, bejelentkezési és nap üzenetének beállítása, parancselőzmények számának 

korlátozása) 

A kapcsoló felügyeleti IP-címének és alapértelmezett átjárójának beállítása 

A kapcsolón telnet és SSH-kapcsolat konfigurálása 

A telnet és az SSH-protokollok közötti különbség 

Adatforgalom elfogására alkalmas szoftver használata 
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Telnet forgalom elfogása és az elfogott csomagok elemzése 

A forgalomirányító kezdeti konfigurációjának parancsai 

A forgalomirányító interfészeinek konfigurálása (IP-cím és alhálózati maszk beállítása, leírás megadása, 

interfész engedélyezése és tiltása). 

A forgalomirányító tábla megjelenítésére, értelmezése 

Végberendezés csatlakoztatása a hálózati eszközökhöz, IP címek beállítása 

A közvetlenül csatlakozó hálózatok elérhetőségének ellenőrzése 

Hibaelhárítás, hálózateltérési hibát okozó téves konfiguráció észlelése, korrigálása 

 

2. Kapcsolási alapok 10 óra 

A második rétegbeli kerettovábbítás folyamata 

MAC-tábla ismerete, felépítésének folyamata, használatának módja 

A kapcsoló MAC-tábláját megjelenítése, kiürítése 

A kapcsoló MAC-táblájának felépítése nyomon követése adatforgalom elfogására alkalmas szoftver vagy 

szimulációs szoftver használatával 

A kapcsolási módok (töredékmentes továbbítás, gyorstovábbítás, tárol-és továbbít módszer) ismerte és 

azok összehasonlítása 

Az ütközési tartomány és a szórási tartomány fogalma, összehasonlítása, megkülönböztetése, adott 

topológián az ütközési és a szórási tartományok megállapítása.   

  

3. VLAN-ok használata, VLAN-ok közti forgalomirányítás 44 óra 

A VLAN-ok szerepe, jelentősége, használatának célja 

A VLAN-ok fontosabb típusait: adat, hang, felügyeleti és natív VLAN 

A VLAN-ok megvalósításának módjai 

A VLAN ID fogalma, szerepe 

A normál és kiterjesztett VLAN létrehozására használható VLAN ID-tartomány ismerete, különbség 

közöttük 

VLAN-ok létrehozása, törlése, módosítása 

A a kapcsoló portjainak lehetséges működési módjai (hozzáférési, trönk), különbségek 

A kapcsoló portjainak hozzáférési módúra konfigurálása és VLAN-hoz rendelése 

A kapcsoló portjainak trönk módúra konfigurálása, azon a natív és az átengedett VLAN-ok beállítása.  

A 802.1q protokoll ismerete és keret elemzése 

A kapcsolón a hozzáférési portként működő portok és a hozzájuk rendelt VLAN-ok megjelenítése 

Egy kapcsolón a trönkként működő portok megjelenítése 

Egy kapcsoló portján a működési mód (hozzáférési, trönk) ellenőrzése 
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A hozzáférési és a trönk portok hibaelhárítása 

A VTP-protokoll ismerete, használata 

A VTP módok (kliens, szerver, transzparens) feladat, működése, VTP konfigurálása 

A VTP-protokoll hibafelderítése és elhárítása 

VLAN-ok kialakítása többkapcsolós hálózatban 

"router-on-a-stick" forgalomirányítás megvalósítása VLAN-ok között 

Routed port konfigurálása többrétegű kapcsolón, hagyományos forgalomirányítás megvalósítása 

többrétegű kapcsolóval VLAN-ok között 

VLAN-ok létrehozása, SVI-interfészeken IP-cím beállítása, fizikai porton trönk működési mód beállítása, 

VLAN-ok közti forgalomirányítás konfigurálása SVI-interfészek használatával 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás hibakeresése és -elhárítása 

4. Második rétegbeli redundancia  22 óra 

Az első és második rétegbeli LAN-redundancia szerepe, szükségessége. 

A redundánsan kialakított hálózatok esetén felmerülő problémák értelmezése (szórási vihar, MAC-tábla-

instabilitás, többszörös kerettovábbítás) 

A redundánsan kialakított hálózat problémáinak szimulációs szoftver segítségével történő bemutatása, 

modellezése 

A feszítőfa-protokoll szerepe, feladata, működése, az ide kapcsolódó fogalmak ismerete (gyökérponti híd, 

Bridge ID, BPDU, gyökérponti port, kijelölt port, nem kijelölt port) 

A Bridge ID tartalma, felépítése 

A gyöképonti híd választásának folyamata, befolyásolása prioritás használatával 

A feszítőfa-protokoll által használt vonali költségek ismerete 

A gyökérponti híd választásának folyamata, befolyásolása prioritás használatával.  

A többi kapcsoló esetén képes a gyökérponti hídtól való költség megállapítás 

Portok szerepe (gyökérponti, kijelölt, nem kijelölt). 

Egy kapcsolón a jelenleg használt feszítőfa-protokoll, a györkérponti híd és a saját Bridge ID megjelenítése, 
a gyökérponti hídtól vett költség és a feszítőfa-protokollban részt vevő portok szerepe és költsége.  

A port felkapcsolása esetén az állapotváltozások (lezárt, figyelő, tanuló, továbbító, letiltott) értelmezése, 
jellemzése 

A feszítőfa-protokoll változásai (STP, RSTP, PVST+, rapid PVST+, MSTP), működésbeli eltérései 

A portfast, a BPDU-filter és a BPDU-guard szerepe, beállítása globálisan és portonként  

A feszítőfa-protokoll hibakeresése és hibaelhárítása 

A második rétegbeli portösszevonás szükségessége, lehetőségei.  

A portösszevonás előnyei, a feszítőfa- protokollra vonatkozó jelentősége.  

Portösszevonást megvalósító protokoll ismerete (LACP, PAgP), működése, portmódjai (kezdeményező, 
várakozó) 

EtherChannel kapcsolat kialakítása, megjelenítése, hibakeresése és hibaelhárítása 



  2020. 

495  

5. Dinamikus címkiosztás IPv4-környezetben 26 óra 

A DHCPv4-protokoll működése, üzenetei (DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST, DHCPACK, 
DHCPNAK).  

A DHCP által használt üzenetek jellemzése.  

DHCP-folyamat üzeneteinek megjeleníteni és értelmezése adatforgalom elfogására használt szoftverrel 
vagy szimulációs szoftverrel 

DHCP-szolgáltatás engedélyezése és tiltása a forgalomirányítón 

DHCP hatókör konfigurálása a forgalomirányítón (kiosztható hálózat, alapértelmezett átjáró, DNS-
kiszolgáló, kiosztásból kizárt címek). 

DHCP-fenntartás konfigurálása és a bérleti idő beállítása a forgalomirányítón 

DHCP közvetítő használata a forgalomirányítón 

DHCP protokoll használatával dinamikus címigénylés beállítása végberendezésen és hálózati eszközön 

DHCPv4 esetén hibafelderítés és hibaelhárítás 

6. IPv6-os címzés és dinamikus címkiosztás IPv6-környezetben 44 óra 

Az IPv6-os címzés kialakulásának szükségessége 

Az IPv6-csomag fejlécének fontosabb mezői (forrás és cél IPv6-cím, ugráskorlát, következő fejléc).  

Az IPv6-címek felépítése, szerkezete, a nibble, a prefix és a prefixhossz fogalma  

Az IPv6-cím rövidítésének szabályai, alkalmazása a gyakorlatban 

A IPv6 egyedi címek legfontosabb fajtái (globális egyedi cím, link-local cím, visszacsatolási cím, 
meghatározatlan cím, egyedi helyi cím).  

A globális egyedi cím szerkezete (globális forgalomirányító előtag, alhálózat-azonosító, interfész-
azonosító).  

EUI-64 módszer ismerete, és tetszőleges MAC-cím esetén az interfészazonosító előállítása EUI-64 
használatával.  

Statikus IPv6 vím beállítása hálózati eszközön és végberendezése, link-local cím beállítása, használata 

IPv6-kapcsolat kialakításs és tesztelése ping és traceroute parancsok használatáva 

Az ICMPv6-protokoll működése és lehetséges üzenetei 

A forgalomirányítón az IPv6-forgalomirányítás engedélyezése.  

Az IPv6-környezetben használt címmeghatározó protokoll (NDP) és annak üzenetei (RA, RS, NA, NS).  

A címmeghatározó protokoll működése és használata 

A címfeloldás és a duplikált címfelderítés menete és a használt NDP-üzenetek.  

IPv6-környezetben alhálózatok kialakítása 

IPv6-környezetben címzési terv készítése 

IPv6-hálózat működésének ellenőrzése és az alapvető hibák elhárítása 

A dinamikus címkiosztás lehetőségei IPv6-környezetben, a címigénylés folyamata SLAAC, állapotmentes és 
állapottartó DHCPv6 esetén.  

Az NDP protokoll üzenetei (RA, RS, NA, NS), azok jelentősége a dinamikus címkiosztás vonatkozásában 
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A DHCPv6-folyamat legfontosabb üzenetei (Solicit, Advertise, Request, Information-Request, Reply stb.) 

A dinamikus címigénylési folyamat üzeneteinek megtekintése és elemzése egy adatforgalom elfogására 
alkalmas szoftverrel. Az elfogott üzenetek értelmezése.  

A forgalomirányítón dinamikus IPv6-címkiosztás konfigurálása SLAAC, állapotmentes és állapottartó 
DHCPv6 használatával.  

Kliens eszközökön (végberendezés és forgalomirányító) dinamikus címigénylés használata IPv6-os 
környezetben.  

A dinamikus címkiosztás leggyakoribb hibáinak felismerése és elhárítása IPv6 környezetben  

 

Adatbázis-kezelés alapjai megnevezésű tanulási terület 

Adatbázis-kezelés I. tantárgy 72 óra 

1. Az adatbázis tervezés alapjai 5 óra 

Az adatbázis-tervezés fogalmai. 

A redundancia szerepe, káros következményei. 

Az anomáliák fajtái. 

A dekompenzáció szerepe a redundancia csökkentésére. 

Az ER-Modell szerepe és jelölésrendszere. 

A relációs adatbázisok legfontosabb jellemzői (elsődleges kulcs, idegen kulcs, rekord, mező, 

kapcsolattípusok stb.). 

Az ER-modell relációs-modellre való átalakításának szabályai. 

2. Adatbázisok létrehozása 5 óra 

DDL parancsok használata: 

CREATE utasítás adatbázisok és táblák létrehozására. 

A választott SQL-szerver legfontosabb adattípusai. 

A táblák létrehozásánál alkalmazható mezőszintű és táblaszintű záradékok (NULL, NOT NULL, 

UNIQUE, PRIMARY KEY, REFERENCES stb.). 

Az indexek szerepe és létrehozása. 

A DROP utasítás, az adatbázisok, táblák és indexek törlésére. 

Az ALTER utasítás, az adatbázisok, táblák és indexek módosítására 

3. Adatok kezelése 10 óra 

DML parancsok használata: 

Az INSERT utasítás, a rekordok hozzáadására. 

Az UPDATE utasítás, az adatok módosítására. 

A DELETE utasítás, rekordok törlésére 

4. Lekérdezések 46 óra 

SELECT utasítás szerepa, szintaxisa. 

Az adatsorok szűrésére szolgáló WHERE záradék, a záradékban használható operátorok (=, <=, >=, <>, >, 

<, !=, ^=, BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL, IS NOT NULL, AND, OR, NOT) és alkalmazásuk. 

Az adatsorok rendezésre használt ORDER BY záradék, egy- vagy többkulcsos rendezési sorrendet 

beállítása. 

Az álnevek szerepe és használata. 

Helyettesítő (wildcard) karakterek. 

Az ismétlődő sorok elnyomása, a DISTINCT záradék alkalmazása. 
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A táblák összekapcsolására alkalmazott záradékok (INNER, LEFT, RIGHT JOIN). 

Az adatok csoportosítására használt GROUP BY záradék. 

A csoportosított adatok szűrésére használt HAVING záradék. 

A megjelenő adatsorok limitálására használt záradék (például TOP/LIMIT). 

A számított mezők készítésének módja. 

Az aggregált függvények (COUNT(), MIN(), MAX(), SUM(), AVG()). 

A lekérdezésben használt egyéb függvények (CONCAT(), FORMAT(), LENGTH(), SUBSTR(), REPLACE(), 

TRUNC(), ROUND(), stb.. 

5. Adatbázisok mentése és helyreállítása 6 óra 

A teljes vagy inkrementális mentés szerepe és a választott SQL-szerveren a mentéshez alkalmazott 

parancsok. 

A helyreállítás típusai, a helyreállításhoz használt parancsok 

 

Szakmai angol megnevezésű tanulási terület 

Szakmai angol 72 óra 

1. Hallás utáni szövegértés 12 óra 

Az angol nyelvű hallás utáni szövegértés fejlesztése 

Önálló szóbeli kommunikáció 

IT szakterület idegen nyelvi kifejezései 

IT szakterületre vonatkozó hallott szöveg megértése 

Bevezető szintű szakmai ismeretek megértése, biztos elsajátítása 

Szakmai ismereteket feldolgozó videó és van animáció, narráció, párbeszéddel kísért interaktív elektronikus 
anyag feldolgozása, megértése 

2. Szóbeli kommunikáció 14 óra 

A beszédkészség fejlesztése 

Önálló idegen nyelvi kommunikáció angolul 

Hétköznapi, munkahelyi vagy más informatikához kapcsolódó környezetben zajló szituációban folytatott 
párbeszéd 

Szakmai témájú bemutató készítése, előadása 

Párbeszéd egymással, a tanárral IT témakörökben 

3. Szóbeli kommunikáció IT-környezetben projekt alapon I. 14 óra 

A tanulóknak három-négy fős csoportban egy általuk kiválasztott informatikai termék gyártójának vagy 
forgalmazójának szerepét kell felvállalniuk. A projekt végeredménye két, saját készítésű, pár perces videó 
lesz. Az egyiken bemutatják a terméket (mintaként az első témakörben megtekintett videók szolgálhatnak). 
A csoport minden tagjának szerepelnie kell és meg kell szólalnia a videón. Javasolt megoldás, hogy a 
bemutató stúdióbeszélgetésként, párbeszédes formában folyjon (ilyenre is számtalan példát lehet találni a 
videómegosztókon és oktatási portálokon). A másik videón egy videókonferencia-beszélgetés zajlik. A 
csapat egyik része a cég eladásért felelős részlegét képviseli, míg a többiek vevőként, illetve ügyfélként 
vesznek részt a beszélgetésben. A cél itt is a termék bemutatása, az ár és a terméktámogatás részleteinek 
megbeszélése.  

4. Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása  12 óra 
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Az írásos angol nyelvi szakmai szöveg megértése 

Angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása, értelmezése 

- IT-alapismeretek, programozás vagy weblapkészítés témakörben, a szakmai tanulmányaikhoz 
kapcsolódó bevezető jellegű elektronikus tananyag  

- Termékleírás, kézikönyv  
- IT-trendekkel, újdonságokkal, hírekkel foglalkozó portál  

5. Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail 10 óra 

Az angol nyelvű e-mail formai szabályai (megszólítás, köszönetnyilvánítás, elköszönés) és általános formulái 

Rövid és egyszerű e-mailek, 10-12 mondatból és érdemi információkból álló informatikai témájú 
levélváltások 

Az e-mailes feladatokat két-három fős csoportban végezzék a tanulók, és minden esetben találjanak ki egy 
életszerű szituációt, majd ebben osszák szét a szerepeket. A levélváltásokra másolatban mindig tegyék rá a 
tanárt is, aki így nyomon követheti és tanácsaival segítheti a tevékenységet.  

6.  Keresés és ismeretszerzés angol nyelven 10 óra 

A célirányos ismeretszerzés és információhoz jutás 

Hatékony keresőeszközök alkalmazása, keresési stratégiák, módszerek 

Miniprojekt elkészítése és dokumentálása: 

A tanulók találjanak ki maguknak egy miniprojektet egy olyan szakmai területen, ahol még nem 
rendelkeznek számottevő ismeretekkel, majd keressenek minden lépés megtételéhez megfelelő 
internetes forrást vagy leírást. A feladat könnyebb megértéséhez egy lehetséges miniprojekt:  

A tanulók egy egyszerű weblapot fognak elkészíteni, melynek keretében az alábbi kérdésekre 
keresnek választ.  

‒  Mi az a HTML?  
‒  Hogyan készíthetünk egyszerű weblapot?  

‒  Hogyan formázzunk félkövér stílussal szöveget?  

‒  Hogyan helyezhetünk el hivatkozást egy weboldalon?  

‒  Hogyan helyezhetek el egy képet a weboldalon?  

‒  Hogyan készíthetek főcímet és alcímet?  
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12. évfolyam 

Hatékony tanulás, önfejlesztés és csoportmunka I. megnevezésű tanulási terület 

IKT projektmunka II. tantárgy 90 óra 

A képzés során minden kompetenciafejlesztési témakör újra meg újra előkerül, tartalmilag és gyakorlati 
szempontból kibővítve, míg a diákok készségszinten el nem sajátítják a skilleket.  

1. Önismereti és kommunikációs készségek fejlesztése II. 8 óra 

A témakör elsődleges célja, hogy a tanulók megfelelő önismerettel rendelkezzenek, fel tudják mérni saját 
képességeiket, és azokhoz mérten tudatosan használják a kommunikáció alapeszköztárát a gyakorlatban, 
ezzel is elősegítve digitális kompetenciáik fejlődését. Megismerjék és begyakorolják a hatékony és 
asszertív kommunikáció fajtáit, és készségszinten is elsajátítsák azokat. A kommunikációs készségek 
fejlesztése révén készségszintű kommunikációra lesznek képesek a szakmai vizsgán, vagyis vizsgafeladatuk 
előadása során anélkül tudnak megfelelő kommunikációs stílust és eszközöket alkalmazni, hogy az 
figyelmet és energiát vonna el a szakmai tartalomtól.  

 
4. szakasz  

Kérdezéstechnika módszereinek elsajátítása és önálló használata  

SCARF-modell elméleti háttere  

SCARF-modell alkalmazása a gyakorlatban  

Kérdezéstechnikai alapok  

A nonverbális kommunikáció eszköztára és használata a gyakorlatban  

2.  Csapatmunka és együttműködés II. 8 óra 

A témakör elsődleges célja, hogy a diákok képesek legyenek csapatban dolgozni, megismerjék a hatékony 
együttműködés területeit, módszereit és ezen ismereteken keresztül a többi témakörben is hatékonyan 
tudjanak feladatot megoldani. Tisztában legyenek a csapatban betöltött szerepükkel és annak megfelelően 
dolgozzanak. A témakörben fejlesztett készségek felkészítik a tanulókat a valós munkakörnyezetre, így a 
munkaerőpiacra belépve nem jelent majd kihívást számukra egy adott csapatba való beilleszkedés, illetve 
már zajló projektbe való bekapcsolódás.   

 
Csapatmunka: (3-4. szakaszban folyamatosan)  

- Csapaton belüli lehetséges szerepek felismerése és feldolgozása  
- Csapatkompetenciák és felmérésük  
- Saját csapat erősségeinek és gyengeségeinek összesítése  
- Meglévő csapaton belüli szerepek azonosítása  
- Saját motivációs profil feltérképezése  
- Motivációs tényezők értelmezése és egyeztetése  
- Belső motivációs elmélet és alkalmazása  

  
Együttműködés (3-4. szakaszban folyamatosan)  

- Együttműködés feltételei a feladatmegoldás során  
- Együttműködés és a versengés különbségének feldolgozása  
- Eltérő nézőpontok hatása  
- Csapaton belüli információáramlás nehézségei  
- Utasítások utóélete, felelősségvállalás, felelősségáthárítás  
- Konfliktuskezelési források, módok  
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- Egyéni konfliktuskezelési preferenciák azonosítása, előnyök-hátrányok feldolgozása  
- Változásokhoz való hozzáállás, változási görbe ismerete, gyakorlatban való felismerése  

 
3-4. szakasz:  

Problémaelemzési technikák:  

- Problémák lehetséges okainak feltárása  
- A felmerülő problémák gyökérokainak azonosítása Ötletgenerálási technikák:  

3. Prezentációs készségek fejlesztése II.  8 óra 

A témakör célja, hogy a tanulók megértsék és begyakorolják az oktatási tananyaghoz kapcsolódó 
előadásmódok alapvető szabályait, megtanuljanak gazdálkodni az idővel és képesek legyenek beosztani a 
felkészülés és a prezentálás arányát. Könnyedén fel tudják építeni és meg tudják szerkeszteni egy előadás 
vázlatát, majd képesek legyenek azt élőszóban bemutatni és felhasználni a projektmunka során is. Mivel 
egy projekttel kapcsolatos prezentáció elkészítése a tanulói csoportnak önmagában egy önálló feladatot 
jelent, az előkészítési feladatok hatékony megoldásához a tanulóknak meg kell ismerniük a megfelelő 
időgazdálkodási és egyéb tervezési metódusokat. A prezentációs készségek elsajátításával a tanulóknak 
nem okoz majd gondot a szakmai vizsgafeladat formai összeállítása és előadása, és valós 
projektkörnyezetben is képesek lesznek az elvárásoknak megfelelően bemutatni feladataikat.  

  
3-4. szakasz:  

Hatékony feladattervezés és -szervezés:  

- Tervezés hatása a munkavégzésre  
- Tervezés és megvalósítás helyes aránya  
- Feladatok elvégzésének megszervezése – párhuzamosságok, egymásra építkezés, szűk keresztmetszet  

Felkészülés a prezentációs anyagok előkészítésére:  

Feladatok priorizálása:  

- Priorizálási szempontok a feladatok megvalósítása során  
- Sürgős-fontos mátrix Időgazdálkodás:  
- Időrabló tevékenységek összegyűjtése  
- Megoldási lehetőségek azonosítása Váratlan helyzetek kezelése:  
- Nem tervezett események típusai  
- Nem tervezett, váratlan események kezelése  
- „Újratervezés”  

Prezentáció megtervezése  

- Prezentációra való felkészülés  
- A „jó előadás” szabályai  
- Írásos prezentáció alapvető szabályai, tartalmi elemei, kinézete  
- Moderációs technikák megismerése  
- Prezentáció  

Verbális gyakorlatok a jó előadói készség elsajátításához.  

4. Projektszervezés és -menedzsment II.  8 óra 

A projektmenedzsment elméletének ismeretével és gyakorlati elsajátításával a tanulók képessé válnak 
csapatban előkészíteni, feldolgozni és prezentálni egy-egy konkrét projektmunkát. Az alábbiakban felsorolt 
témák ismerete lehetővé teszi a tanulók számára, hogy akár a duális képzésbe, akár tanulmányaikat 
követően a munkaerőpiacra belépve hatékonyan közreműködjenek valós projektekben is.  
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Projektmenedzsment alapjai 3-4. szakaszban folyamatosan 

Projekt fogalma:  

- Projekt fogalmának tisztázása  
- Projekt és feladat elkülönítése Projektéletciklus elemei:  
- Projektek általános életciklusának bemutatása  
- Az életciklus-elemek jellemzőinek feldolgozása Projektek kezdeményezése és definiálása:  
- A projektötlettől a projektek elfogadásáig  
- Projektek terjedelmének dimenziói Projekttervezés és erőforrás-tervezés:  
- Feladattervek meghatározása  
- Projektfeladatok ütemezése – egymásra épülés, párhuzamosságok, szűk keresztmetszetek kezelése  
- Erőforrások típusai és tervezésük Projektszervezet felállítása:  
- Projektszervezet felépítése  
- A projektszervezet tagjainak feladatai és felelőssége  
- Projektcsapat tagjainak kiválasztása  

3-4. szakaszban  

Projektmenedzsment haladó szinten:  

- Projektek megvalósítása, megvalósítás-mentoring  
- Projektmegvalósítás feladatai  
- Monitoring és beszámolás a projektmegvalósítás során  
- Érdekcsoportok kezelése (stakeholder management)  
- Projektekhez kapcsolódó érdekcsoportok  
- „Stakeholder-térkép” készítése Projektcsapatok vezetése:  
- Hierarchián kívüli irányítás jellemzői  
- Projektcsapat irányítása  
- Kommunikáció a projektcsapaton belül  

- Projektcsapat motiválása   

5. Csapatban végzett projektmunka II.  58 óra 

A témakörben a tanulók kis csoportokban végzett, szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó projektek megvalósítása 
közben gyakorolják és mélyítik el szakmai készségeiket és a soft skilleket. A csapatban végzett projektmunka 
következetes dokumentálása lehetőséget teremt a diákok számára a karrierjük szempontjából is fontos 
szakmai portfólió építésére. 
 
 

Hálózatok megnevezésű tanulási terület 

Hálózatok I. tantárgy 144 óra 

1. Harmadik rétegbeli redundancia  32 óra 

A harmadik rétegbeli redundancia szükségessége, megvalósításának lehetőségei  

Harmadik rétegbeli redundanciát tartalmazó hálózat tervezése.  

A First Hop Redundancy Protocols (FHRP) általános működési elve  

A virtuális router, a virtuális IP-cím és a virtuális MAC-cím jelentősége, a virtuális IP-cím használata  

Legalább egy FHRP-protokoll működésének ismerete (Virtual Router Redundancy Protocol [VRRP], Hot 
Standby Router Protocol [HSRP], Gateway Load Balancing Protocol [GLBP]). 

Az általa tanult FHRP-protokoll hatékony működésének konfigurálása.  

Az általa tanult FHRP-protokoll beállításainak, valamint a forgalomirányító protokollbeli aktuális 
szerepének a megjelenítése.  

Az általa tanult FHRP-protokoll konfigurációs hibáinak felismerése, elhárítása 
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2. Hálózatbiztonság, a kapcsoló biztonságossá tétele  40 óra 

Az alapvető biztonsági beállítások szükségessége a hálózati eszközökön.  

A LAN-okban előforduló leggyakoribb biztonsági problémák, támadási lehetőségek (MAC-cím-elárasztás, 
ARP-támadás, DHCP-kiéheztetés és -hamisítás, Telnet-támadások, Brute force-jelszó-támadás) felimerése.  

A leggyakrabban használt biztonsági módszerek szerepe, működési elve  

A MAC-cím-elárasztásos támadás folyamata és az általa okozott működési problémák értelmezése.  

A portbiztonság működése, és használatának lehetőségei. A portbiztonság megsértésével kiváltott 
állapotok közti különbség értelmezése.  

A kapcsolón portbiztonság konfigurálása.  

A portbiztonsággal konfigurált kapcsolóportok állapotának ellenőrzése, a lekapcsolt portok helyreállítása.  

A DHCP-snooping-technika ismerete, működése. A megbízható és nem megbízható port fogalma.  

Kapcsolón DHCP-snooping konfigurálása.  

A DHCP 82-es opció célja, használatának engedélyezése, tiltása 

ARP-inspection (DAI)konfigurálása az ARP-támadások megelőzése.  

Kapcsoló és forgalomirányító távoli elérése SSH-protokoll használatával.  

A SSH-elérés során fellépő hibák felismerése és elhárítása.  

3. Vezeték nélküli technológiák 40 óra 

A vezetékes és vezeték nélküli hálózatok összehasonlítása, előnyei és hátrányai megállapítására.  

A vezeték nélküli LAN (WLAN) szabványok, technológiák ismerete. 802.11 szabványok kompatibilitása 

A rádiófrekvencia és a frekvenciacsatorna fogalma 

A 802.11 szabványok által használt rádiófrekvencia-sáv és –csatornák fogalma, ismerete  

A vezeték nélküli hálózat kialakításához szükséges összetevők (vezeték nélküli hálózati kártya, vezeték 
nélküli hozzáférési pont, vezeték nélküli forgalomirányító) és feladataik 

A vezeték nélküli hálózat topológiái (ad hoc mód, infrastruktúra mód) 

A vezeték nélküli hálózat működési elve, a CSMA/CA közeghozzáférés-vezérlés 

A legfontosabb menedzsmentkeretek és vezérlőkeretek feladata (beacon frame, association request 
frame, authentication frame, RTS, CTS).  

A vezeték nélküli kliens és az AP társítási folyamatának lépései  

Otthoni, vezeték nélküli hálózat kialakítása, konfigurálása. Vezeték nélküli kliens eszközökkel vezeték 
nélküli hálózathoz csatlakozás.  

A leggyakoribb vezeték nélküli támadási módok (DOS-támadások, hamis AP-k, közbeékelődéses támadás).  

A vezeték nélküli hitelesítési módok, azok konfigurálása, használata.  

Vezeték nélküli forgalomirányító konfigurálása (például: DHCPkiszolgáló, SSID, hitelesítés, MAC-cím-
szűrés, porttovábbítás, távoli felügyelet, adminisztrátori jelszó).  

Vezeték nélküli forgalomirányító internethez történő csatlakoztatása, megfelelő IP-címzés konfigurálása.  

A nagyvállalati, vezeték nélküli hálózati megoldások során használt eszközök ismerete (Wireless LAN 
Controller, Lightweight Access Point).  
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A CAPWAP-protokoll működése.  

WLC-hez történő csatlakozás, a GUI-felület használata 

WLC-n a legalapvetőbb beállítások elvégzése (WLAN létrehozása, beállításai, APcsoportok kezelése).  

A vezeték nélküli hálózatokban előforduló leggyakoribb hibák felismerése és elhárítása.  

4. Forgalomirányítási alapok, statikus forgalomirányítás 32 óra 

Az irányítótábla szerepe, az irányítótáblában található sorok felépítése IPv4- és IPv6-környezetben.  

A forgalomirányító IPv4- és IPv6-irányítótáblájának megjelenítése, a benne található sorokat értelmezése 

IPv4- és IPv6-irányítótábla alapján a forgalomirányító döntési folyamatának ismertetése.  

A statikus forgalomirányítás szerepe, megvalósításának lehetősége.   

A statikus forgalomirányítás előnyei és hátrányai  

A statikus útvonalak megadási módjai (teljesen meghatározott, kimenő interfészt használó, következő 
ugrás címét használó útvonalak).  

A statikusan létrehozott útvonalak fajtái, szerepe (alapértelmezett statikus útvonal, lebegő statikus 
útvonal, hagyományos statikus útvonal, összevont statikus útvonal).  

Hatékony IPv4 és IPv6 statikus forgalomirányítás tervezése, megvalósítása 

IPv4 és IPv6 alapértelmezett statikus útvonal konfigurálása.  

Hagyományos és lebegő statikus útvonalak létrehozása IPv4 és IPv6 környezetben. 

A lebegő statikus útvonal szerepe, használata 

IPv4-és IPv6-környezetben útvonalösszevonás meghatározása, összevont statikus útvonal konfigurálása.  

 

Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások megnevezésű terület 

Szerverek és felhőszolgáltatások 108 óra 

1. Virtualizáció és konténerek  54 óra 

A virtualizáció megvalósítási módjai, a szerver- és kliensoldali virtualizáció eszközei.  

Virtuális gépek telepítése, hardverparamétereik beállítása, pillanatképek létrehozása.  

A konténer fogalma, alkalmazási lehetőségei.  

A különböző virtualizációs megoldások használata: Hyper-V, KVM, VMware.  

Néhány ismertebb konténertechnológia használata (pl. Docker, LXC), konténert létrehozása, indításai, 
hálózati elérés konfigurálása.  

2. Windows szerver telepítése és üzemeltetése 54 óra 

A Windows Server különböző kiadásainak fontosabb jellemzői és licencelési módja.  

A telepítéshez szükséges hardverkövetelmények meghatározása.  

Különböző telepítési módok ismerete (beleértve a hálózatról történő is)  

A Windowsban használatos fájlrendszerek ismerete, a partíciók jellemzői.  

Windows Server telepítése fizikai és virtuális gépre.  
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Az operációs rendszer frissítése, verzióléptetés.  

Szerepkörök és tulajdonságok megtekintése és telepítése a Server Manager segítségével.  

Állapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ellátása a Server Manager segítségével.  

A PowerShell alapvető használata, egyszerű adminisztrátori feladatok ellátása PowerShell szkriptek 
írásával.  

Rendszerfelügyeleti eszközök használata (MMC).  

Az állomány-kiszolgáló szerepkör beállítása (megosztások, tárolók létrehozása, kvóták és szűrések 
beállítása).  

A nyomtatószolgáltatás, nyomtatási sorok beállítása, kezelése.  

DHCP-, DNS-, DFS- és WINS-szerver telepítése és adott paraméterekkel történő beállítása.  

A biztonsági megfontolások a Windows operációs rendszerekben (hitelesítés, engedélyezés, fájlrendszer-
jogosultságok, Windows-tűzfal, felhasználók felügyelete).  

A címtárszolgáltatás alapfogalmai, célja, az Active Directory elemei, felépítése (erdő, fa, tartomány).  

Az Active Directory tartományvezérlő telepítése és beállítása új és meglévő tartományban egyaránt.  

Kliensgépek tartományba be- és kiléptetése 

A címtárszolgáltatás objektumai (felhasználók, csoportok, számítógépfiókok és szervezeti egységek) és 
azok kezelési feladatait.  

Csak olvasható tartományvezérlő telepítése.  

A csoportházirendek célja, lehetőségei, felépítése, a szabályok öröklőde.  

A tartományi gépek és felhasználók számára a működési környezetet központi beállítása 
csoportházirendek segítségével.  

A szerver távoli elérési módjai, a Távoli asztal szolgáltatás használata 

Web- és FTP-szerver telepítése, beállítása és üzemeltetése.  

A Server Core telepítési változat jellemzői, telepítése.  

A szerverek távoli menedzselését segítő alkalmazás (RSAT) kezelése.  

A Windows Server Backup szolgáltatás telepítése, biztonsági mentések készítése.  

VPN-kapcsolat konfigurálása.  

Vírusirtó szoftvert telepítései, kezelése.  

A tanúsítvány fogalma, célja, különböző célokra készült tanúsítványok létrehozása és telepítése.  

 

Szakmai angol megnevezésű tanulási terület 

Szakmai angol 72 óra 

1. Hallás utáni szövegértés 10 óra 

Az angol nyelvű hallás utáni szövegértés fejlesztése 

Önálló szóbeli kommunikáció 

IT szakterület idegen nyelvi kifejezései 
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IT szakterületre vonatkozó hallott szöveg megértése 

Bevezető szintű szakmai ismeretek megértése, biztos elsajátítása 

Szakmai ismereteket feldolgozó videó és van animáció, narráció, párbeszéddel kísért interaktív elektronikus 
anyag feldolgozása, megértése 

2. Szóbeli kommunikáció 10 óra 

A beszédkészség fejlesztése 

Önálló idegen nyelvi kommunikáció angolul 

Hétköznapi, munkahelyi vagy más informatikához kapcsolódó környezetben zajló szituációban folytatott 
párbeszéd 

Szakmai témájú bemutató készítése, előadása 

Párbeszéd egymással, a tanárral IT témakörökben 

3. Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása  12 óra 

Az írásos angol nyelvi szakmai szöveg megértése 

Angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása, értelmezése 

- IT-alapismeretek, programozás vagy weblapkészítés témakörben, a szakmai tanulmányaikhoz 
kapcsolódó bevezető jellegű elektronikus tananyag  

- Termékleírás, kézikönyv  
- IT-trendekkel, újdonságokkal, hírekkel foglalkozó portál  

4. Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail 8 óra 

Az angol nyelvű e-mail formai szabályai (megszólítás, köszönetnyilvánítás, elköszönés) és általános formulái 

Rövid és egyszerű e-mailek, 10-12 mondatból és érdemi információkból álló informatikai témájú 
levélváltások 

Az e-mailes feladatokat két-három fős csoportban végezzék a tanulók, és minden esetben találjanak ki egy 
életszerű szituációt, majd ebben osszák szét a szerepeket. A levélváltásokra másolatban mindig tegyék rá a 
tanárt is, aki így nyomon követheti és tanácsaival segítheti a tevékenységet.  

5.  Keresés és ismeretszerzés angol nyelven 12 óra 

A célirányos ismeretszerzés és információhoz jutás 

Hatékony keresőeszközök alkalmazása, keresési stratégiák, módszerek 

Miniprojekt elkészítése és dokumentálása: 

A tanulók találjanak ki maguknak egy miniprojektet egy olyan szakmai területen, ahol még nem 
rendelkeznek számottevő ismeretekkel, majd keressenek minden lépés megtételéhez megfelelő 
internetes forrást vagy leírást. A feladat könnyebb megértéséhez egy lehetséges miniprojekt:  

A tanulók egy egyszerű weblapot fognak elkészíteni, melynek keretében az alábbi kérdésekre 
keresnek választ.  

‒  Mi az a HTML?  

‒  Hogyan készíthetünk egyszerű weblapot?  

‒  Hogyan formázzunk félkövér stílussal szöveget?  

‒  Hogyan helyezhetünk el hivatkozást egy weboldalon?  

‒  Hogyan helyezhetek el egy képet a weboldalon?  

‒  Hogyan készíthetek főcímet és alcímet?  
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6. Szóbeli kommunikáció IT-környezetben projekt alapon II.  20 óra 

Az olvasott szöveg értelmezése, önálló szövegalkotás, írásbeli kommunikáció készségeinek elmélyítése 
izgalmas, játékos formában  

Projekt elkészítése (korábbi projekt folytatása, vagy új választása): 

A feladat egy termék vagy szolgáltatás bemutatására szolgáló brosúra elkészítése. A projektet egy 
kutatási résszel kezdik a csapatok, ahol igyekeznek mindenféle információt begyűjteni a 
népszerűsítendő termékről. A begyűjtött információk rendszerezése után önálló szövegalkotással 
készítsék el a brosúrát.  

A projektcsoportok igyekezzenek újszerű formában és megközelítésben elkészíteni az ismertetőt. Az 
elkészült dokumentumot angol nyelvű kísérő e-mail csatolmányaként küldjék el a tanáruknak. A 
projekt kidolgozása során minden rendelkezésre álló technikai eszközt használhatnak a tanulók, de 
a korábbi projektfeladathoz hasonlóan ügyelni kell arra, hogy most se a technikai megvalósítással 
teljen el az idő.  
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13. évfolyam 

Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület 

Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62 óra 

1. Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 11 óra 

Az álláskeresés lépései, idegen nyelvi szókincsei (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt 
tulajdonságok, szakmai gyakorlat stb.).  
Szakmai álláshirdetések megértése 
Álláshirdetés követelményeinek értelmezése – szakmai hozzáértés 
Az álláshirdetésnek és a választott szakmának megfelelően az egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos 
űrlapok helyes kitöltésének begyakorlása.  

Receptív (olvasott szöveg értése) és produktív (íráskészség) kompetencia fejlesztése 

2. Önéletrajz és motivációs levél 20 óra 

Önéletrajzok típusa, tartalmi és formai követelményei 
Önéletrajzok tipikus szófordulatai 
Saját önéletrajz megfogalmazása nyelvi helyességgel és igényességgel 
A hivatalos levél tartalmi és formai követelményei (az állás megpályázásához( 
Gyakran használt szakmai kifejezések, kulcsfontosságú kompetenciák idegen nyelvi kifejezései 

3.  „Small talk” – általános társalgás 11 óra 

Segíti a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, 
oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a beszélgetés 
lezárásában. 

A small talk során érintett témák semlegesek legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott 
szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés 
(odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, 
szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív 
részvétel szabályait, fordulatait.  

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak fontos a 
telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. A témakör során elsősorban a 
tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a témához kapcsolódó internetes videók és 
egyéb hanganyagok hallgatása során receptív készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 

4. Állásinterjú  20 óra 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikációt folytatni az 

állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja 

emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan.   

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran használt kifejezéseket. 

Hálózatok megnevezésű tanulási terület 

Hálózatok II. tantárgy 324 óra 

1. Dinamikus forgalomirányítási ismeretek  40 óra 

A statikus és dinamikus forgalomirányítás közti különbség, előnyök, hátrányok 

A dinamikus belső forgalomirányító protokollok működési elve 



  2020. 

508  

A dinamikus forgalomirányító protokollok csoportosítása osztályosság (osztály nélküli, osztályalapú), a 
felhasználás helye (külső, belső), működési mód (távolságvektor-alapú, kapcsolatállapot-alapú) szerint 

Legalább egy távolságvektor-alapú dinamikus forgalomirányító protokoll ismerete (pl. RIP, RIPv2, EIGRP), 
működése 

Az általa ismert távolságvektor-alapú forgalomirányító protokoll konfigurálása, működésének ellenőrzése, 
hibaelhárítása 

A távolságvektor-alapú és a kapcsolatállapot-alapú forgalomirányító protokollok közti különbség. A 
kapcsolatállapot-alapú forgalomirányító protokollok működési elve. 

Az OSPFv2 és OSPFv3 forgalomirányító protokollok működése. A forgalomirányítók közötti szomszédság 
kialakulásának feltételei és folyamata 

Az OSPF által használt üzenettípusok (Hello, DBD, LSR, LSU, LSAck) és azok szerepe 

A hello és a halott időzítők szerepe, azok értékének megváltoztatása 

Az OSPF-hálózattípusok (pont-pont, szórásos többes hozzáférés, nem szórásos többes hozzáférés, pont-
többpont, virtuális összeköttetés) 

A többes hozzáférésű hálózatok kihívásai (többszörös hozzáférési viszonyok, túlzott LSA-elárasztás) 

A router ID, a DR és a BDR fogalma és szükségessége a többes hozzáférésű hálózatokban 

A router ID megválasztásának folyamata, a router ID értékét beállítása, illetve ennek hiányában a 
meghatározása 

A DR/BDR-választás folyamata, befolyásolása interfészprioritás, illetve router ID módosításával 

A passzív interfészek szerepe, annak megállapítása, hogy egy forgalomirányító mely interfészét kell 
passzívként konfigurálni 

OSPFv2 és OSPFv3 esetén passzív interfész beállítása 

Alapértelmezett útvonal továbbhirdetése egyterületű OSPFv2 és OSPFv3 esetén 

Egyterületű OSPFv2 és OSPFv3 konfigurálása, illetve már meglévő OSPFv2- és OSPFv3-terület kiegészítése 

Hibaelhárítást végzése egyterületű OSPFv2 és OSPFv3 esetén, a hibaelhárítás során használatos 
legfontosabb parancsok 

Az OSPF-területek jelentősége, a többterületű OSPFv2 és OSPFv3 működése 

Többterületű OSPFv2 és OSPFv3 konfigurálása, illetve már meglévő konfiguráció kiegészítése, módosítása 

Alapértelmezett útvonalat behirdetése többterületű OSPFv2 és OSPFv3 hálózatokba 

Többterületű OSPFv2 és OSPFv3 működésének ellenőrzése, hibaelhárítása 

2. Hálózatbiztonság  40 óra 

Napjaink hálózati fenyegetéseil, a CyberSecurity jelenlegi állapota. 

A fenyegetés, sebezhetőség és kockázat fogalma, a kockázatkezelés módszerei 

A hacker fogalma, fajtái, lehetséges indítékai 

Az etikus hacker fogalma és az etikus hacker által használt eszközök (pl. jelszófeltörő programok, 
hálózatmonitorozó programok, csomagelfogó programok stb.) 

A malware fogalma, fajtái (vírus, féreg, trójai, spyware, adware, scareware, phishing, rootkits, 
ransomware), az egyes fajták közti különbségek 
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A hálózati támadások fontosabb típusai (felderítés, jogosultságmegszerzés, social engineering, 
szolgáltatásmegtagadás 

Az IP-, ICMP-, TCP-, UDP-, ARP-, DNS- és DHCP-protkollok sebezhetőségei 

Az adatbázisok elleni támadások lehetőségei (pl. SQL-injection) 

A webes és levelezési szolgáltatások sebezhetőségei 

Egy kapcsolón a porttükrözés beállítása (SPAN), a hálózati forgalom megfigyelése céljából 

A hálózatbiztonsági házirend fontossága 

Az egyes támadástípusok esetén használható megelőzési és hatástalanítási technikák 

A forgalomirányító védelmének három területe (fizikai biztonság, az operációs rendszer biztonsága, 
router hardening) 

A forgalomirányítón létrehozható felhasználói szintek és működésük 

A forgalomirányítón különböző szintű felhasználók létrehozása, hozzájuk jogosultságok rendelése 

A role-based CLI-hozzáféréssel, a root view, a CLI-view és a superview fogalma, működése 

A forgalomirányítón superview, root view és CLI-view létrehozása, működése,  ellenőrzése 

A szállítási réteg sebezhetősége, a TCP- és UDP-protokoll elleni támadások 

Az AAA fogalma, összetevői 

A külső központi szerveren történő hitelesítés és hozzáférés-kezelés jelentősége 

A RADIUS-protokoll működése, szerepe 

Forgalomirányítón AAA megvalósítása, használata, távoli eléréséhez RADIUS-hitelesítés használata 

Vezeték nélküli hálózatban RADIUS-hitelesítés konfigurálása, használata.  

A hitelesítés, sértetlenség és megbízhatóság (authentication, integrity, confidentiality) jelentése, a 
köztük lévő különbségek.  

A kriptográfia jelentősége, egyszerűbb titkosítási algoritmusok (Vigenere-kódolás, Ceasar-kódolás). 

A titkos kulcs és a nyilvános kulcs fogalma.  

A szimmetrikus kulcsú és az aszimmetrikus kulcsú titkosítás működési elve. Szimmetrikus kulcsú és 
aszimmetrikus kulcsú titkosítási eljárások (DES, AES, RSA).  

Hash algoritmusok feladata, a leginkább használt hashképző algoritmusok (MD5, SHA).  

3. Hozzáférési listák használata  30 óra 

A forgalomszűrés szükségessége, megvalósítása hozzáférési listák alkalmazásával.  

A hozzáférési listák használatának célja és működése.  

A helyettesítő maszk szerepe a hozzáférési listák vonatkozásában, a helyes helyettesítő maszk 
meghatározása.  

A normál hozzáférési lista nyújtotta forgalomszűrési lehetőségek.  

A normál hozzáférési lista alkalmazásának legmegfelelőbb helyének meghatározása.  

Számozott és nevesített normál hozzáférési listát készítése IPv4környezetben.  

Nevesített normál hozzáférési lista szerkesztése, módosítása.   
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A normál hozzáférési lista működésének ellenőrzése, az átengedett és eldobott csomagok száma.  

Normál hozzáférési listákon hibakeresés és hibaelhárítás elvégzése.  

A kiterjesztett hozzáférési lista nyújtotta forgalomszűrési lehetőségek.  

A kiterjesztett hozzáférési lista alkalmazásának legmegfelelőbb helyének meghatározása.  

Számozott és nevesített kiterjesztett hozzáférési listát készítése IPv4 környezetben.  

Nevesített kiterjesztett hozzáférési lista szerkesztése, módosítása.  

A kiterjesztett hozzáférési lista működésének ellenőrzése, az átengedett és eldobott csomagok száma.  

Kiterjesztett hozzáférési listákon hibakeresés és hibaelhárítás elvégzése 

A távoli elérést biztosító VTY-vonalak védelmének jelentősége  

Normál és kiterjesztett hozzáférési lista segítségével a VTY-vonalak védelme.  

A VTY-vonalakra alkalmazott normál, illetve kiterjesztett hozzáférési lista működésének ellenőrzése és 
hibaelhárítása.   

4. Statikus és dinamikus címfordítás lehetőségei  30 óra 

Az IPv4-címfordítás (NAT) szükségessége, a címfordítás előnyei és hátrányai  

A címfordítás nyújtotta lehetőségek, a címfordítás fajtái (statikus címfordítás, dinamikus címfordítás, 
portcímfordítás, porttovábbítás).  

A címfordítás fajtái közötti különbségek  

A címfordításhoz kapcsolódó címek négy típusa (belső helyi cím, belső globális cím, külső helyi cím, 
külső globális cím).  

A megfelelő címfordítási típus kiválasztása.  

A belső és külső hálózat határának megállapítása.  

Annak megállapítása, hogy melyik eszközön szükséges címfordítás kialakítása.  

Statikus címfordítás konfigurálása, ellenőrzése és hibaelhárítása.  

Dinamikus címfordítás konfigurálása, ellenőrzése és hibaelhárítása.  

Túlterheléses dinamikus címfordítás vagy portcímfordítás (PAT) konfigurálása, ellenőrzése és 
hibaelhárítása.  

Port továbbítás konfigurálása, ellenőrzése és hibaelhárítása.  

A címfordítási tábla (NAT-tábla) megjelenítése, ellenőrzése, kiürítése. A NAT-táblában szereplő 
bejegyzések értelmezése.  

Szimulációs szoftver segítségével egy címfordítást használó adatcsomag harmadik rétegbeli fejlécének 
változásának végig kísérése.  

5. WAN-technológiák  30 óra 

A WAN- és az OSI-modell kapcsolata.  

A WAN fogalma használatának célja.  

A WAN-összetevők és -eszközök.  

A WAN működése, üzemeltetése.  

A LAN és a WAN határának megállapításe.  
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A publikus és privát WAN-technológiák, azok összehasonlítása és adott szempontok szerint a 
legmegfelelőbb technológia kiválasztása.  

A soros pont-pont kapcsolat kommunikációs szabványai.  

A PPP-protokoll működése, lehetőségei.  

Adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel PPP-keret elfogása, a keret fejlécének részei.  

Forgalomirányítók között PPP-kapcsolat kialakítása, ellenőrzése, hibaelhárítása.  

PPP-kapcsolaton hitelesítés (PAP, CHAP) használata. A hitelesítési módok működése, a két hitelesítési 
mód közötti különbségek.   

PPP-kapcsolaton konfigurált hitelesítés működésének ellenőrzése, hibaelhárítása.  

Az eBGP forgalomirányító protokoll szerepe, fontosabb tulajdonságai, működése.  

Az eBGP-protokoll alapszintű konfigurálása.   

6. Virtuális magánhálózat (VPN) kialakítása  40 óra 

A virtuális magánhálózat szükségessége, szerepe, alapvető funkciói.  

A virtuális magánhálózat nyújtotta lehetőségek, előnyei és hátrányai.  

A legelterjedtebb VPN-technológiák (Remote-Access VPN, Site-to-Site VPN).  

Az IPSec-technológia, az IPSec-keretrendszer működése, összetevői.  

A Remote-Access VPN nyújtotta lehetőségei, alkalmazási területei.  

A Remote-Access VPN összetevői.  

Remote-Access VPN-konfigurálása forgalomirányítón.  

Remote-Access VPN-kapcsolat kialakítása végberendezésen.  

A Remote-Access VPN-kapcsolat ellenőrzéséhez ajánlott parancsok, és azok megfelelő használata a 
Remote-Access VPN-kapcsolat működésének ellenőrzésére.  

A Site-to-Site VPN nyújtotta lehetőségei, alkalmazási területei 

A Site-to-Site VPN összetevői.  

Site-to-Site VPN-konfigurálása forgalomirányítón.  

Site-to-Site VPN-kapcsolat kialakítása forgalomirányítók között.  

A Site-to-Site VPN-kapcsolat ellenőrzéséhez ajánlott parancsok, és azok megfelelő használatával a Site-
to-Site VPN-kapcsolat működésének ellenőrzése.  

7. Minőségbiztosítási alapok, hálózatfelügyelet megvalósítása  40 óra 

A hálózati forgalom hatása az átvitel minőségére.  

A különböző típusú forgalom (hang, adat, videó) számára szükséges minimális hálózati követelmények 
meghatározására  

A hálózati eszközök által használt, sorba rendező algoritmusok.  

A különböző szolgáltatásminőségi (QoS) modellek.  

A QoS által használt mechanizmusok hogyan biztosítják az átvitel megfelelő minőségét.  

Alapszintű QoS konfigurálása forgalomirányítón.  
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Legalább egy második rétegbeli protokoll ismerete, mely képes a szomszédos eszközök felfedezésére 
(CDP, LLDP).  

A hálózatfelderítő protokollok működése, használatuk előnyei, hátrányai.  

Az általa ismert hálózatfelderítő protokoll konfigurálása és használata.  

Az általa ismert hálózatfelderítő protokoll használata a hálózat feltérképezésére.  

A Network Time Protocol (NTP) működése, szerepe. Az NTP használatának szükségessége.  

Forgalomirányító konfigurálása NTP-szerverként és NTP-kliensként 

Két eszköz között NTP-kliens és NTP-szerver-kapcsolat kialakítása.  

Hitelesítés alkalmazása az NTP-protokoll használata során.  

Az NTP működésének állapotának megjelenítése forgalomirányítón.  

NTP esetén hibaelhárítás elvégzése.  

A Simple Network Management Protocol (SNMP) működése, szerepe, használatának lehetőségei 

Az SNMP esetén előforduló fogalmak jelentése (SNMP manager, SNMP agent, MIB, trap).  

Az SNMP-verziói, a köztük lévő főbb különbségek.  

Forgalomirányítón SNMP alapszintű konfigurálása 

Az SNMP használata, segítségével konfigurációs adatok lekérdezése, módosítása.  

A Syslog-protokoll működése, szerepe 

A Syslog-protokoll által használt üzenetformátum 

A súlyossági szintek, és azok jelentése.  

forgalomirányítón Syslog konfigurálása 

Syslog-szerverként funkcionáló eszközön a forgalomirányító által küldött naplóüzenetek nyomon 
követése 

Ezekben az üzenetekben szűrés, keresés, rendezés végrehajtása.  

A NetFlow-protokoll működése, szerepe, verziói. A NetFlow által használt adatfolyam jelentése.  

Forgalomirányítón NetFlow konfigurálása, ellenőrzése, forgalmi statisztika megjelenítése.  

A kapcsolók és forgalomirányítók által használt konfigurációk fajtái (kezdeti konfiguráció, futó 
konfiguráció), . ezek szerepe, tárolási helye 

A TFTP-protokoll működése, használata.  

Forgalomirányító és kapcsoló futó, illetve kezdeti konfigurációjának mentése, külső szerverre történő 
mentése TFTP-protokoll használatával.  

Forgalomirányító és kapcsoló futó, illetve kezdeti konfigurációjának helyreállítása, visszaállítása TFTP-
protokoll használatával.  

Az IOS fogalma, szerepe, tárolási helye, működés közbeni tárolási helye.  

A különböző IOS-verziók, az aktuális IOS-verzió jellemzői, sajátosságai.  

Forgalomirányítón és kapcsolón IOS-frissítés végrehajtása.  

A jelszóhelyreállítás lépései forgalomirányítón és kapcsolón.  

Jelszóhelyreállítás elvégzése forgalomirányítón és kapcsolón.  



  2020. 

513  

8. Hálózattervezés, hibaelhárítás  24 óra 

A konvergált hálózat fogalma, jelentősége.  

A háromrétegű hierarchikus hálózati modell (hozzáférési réteg, elosztási réteg, központi réteg), az egyes 
rétegek feladata, ajánlott eszközei.  

A háromrétegű modell használatával képes kis- és közepes méretű kapcsolt hálózat tervezése.  

A kapcsoló hardverjellemzői, a kapcsolók fajtái (moduláris, fix kiépítésű, stackelhető), a hálózat 
követelményeit figyelembe véve a megfelelő kapcsoló kiválasztása.  

A forgalomirányító hardverjellemzői, és a hálózat követelményeit figyelembe véve a megfelelő kapcsoló 
kiválasztása.  

A hálózati dokumentáció tartalma, jelentősége. A hálózati dokumentáció készítése. A hálózati 
dokumentáció felhasználása a hibakeresés során.  

A hibaelhárítás folyamata.  

Az OSI-modell rétegein alapuló hibafelderítési eljárások (fentről lefelé, lentről felfelé, oszd-meg-és-
uralkodj), és ezek alapján hibafelderítés végzése 

A hibafelderítéshez használható hardveres és szoftveres eszközök, és ezek használata.  

A hálózati hibák tüneteinek, következményeinek és a hiba által érintett területnek a meghatározása.  

A hálózati hibák megfelelő dokumentálása.  

A viszonyítási alap jelentősége, viszonyítási alap készítése  

9. Hálózatvirtualizáció, hálózatautomatizáció  24 óra 

A hálózati eszközök és a hálózat virtualizálásának lehetőségei.  

A szoftveralapú hálózati megoldások.  

A hálózatautomatizáció alapjai.  

A használható adatformátumok (JSON, YAML, XML) ismerete, és összehasonlítása.  

Az API- és a REST-szoftverarchitektúra működése.  

A különböző konfigurációs menedzsmenteszközök (Puppet, Chef, Ansible, SaltStack) ismerete.   

10. Komplex hálózat tervezése, kialakítása  26 óra 

A témakör tanítása során csoportos projektmunka javasolt 

Nagyobb és összetettebb hálózatot tervezése, megvalósítása és konfigurálása úgy, hogy a hálózatban 
egy eszköz vagy kapcsolat meghibásodása a legkisebb kiesést okozza.  

Komplex hálózat tervezése, dokumentálása, majd szimulációs szoftverben a hálózat működésének 
tesztelése.  

Fizikai eszközök használatával a tervezett hálózat megvalósítása.  

 

Hálózatok megnevezésű tanulási terület 
Hálózat programozása és IoT 108 óra 

1. Programozási alapok Pythonban  20 óra 

A gyakorlati tapasztalatok közösségi tudásmegosztásában (CoP, Communities of Practice) rejlő előnyök 
ismerete 
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CoPforrások hatékony használata (pl. GitHub, Stack Overflow, Cisco DevNet)  

Python-alkalmazás létrehozása, a Python nyelvi elemei, alapvető moduljai, a nyelvi elemek 
felhasználásával felhasználói adatok feldolgozása, fájlok olvasása és írása.  

2. REST API kliensprogram készítése Pythonban  30 óra 

Az API és a RESTful API fogalma és célja  

A webszolgáltatások során használt HTTP-kérések működésének értelmezése 

A JSON- és XML-formátumok felépítése, JSON-formátumú adatok feldolgozása (parsing) Pythonban.  

Publikus API-k dokumentációjának értelmezése.  

Pythonban készített REST API kliens segítségével publikusan elérhető APIk használata, a visszakapott adatok 
feldolgozása.  

A RESTful kérések legfontosabb authentikációs metódusai (basic, token, OAuth).  

3. Hálózatok programozása  30 óra 

A hálózatok dinamikus kialakítását és konfigurálását lehetővé tévő szoftver által definiált hálózat (SDN, 
Software Defined Network), illetve modellalapú programozás (Model Driven Programmability) alapelve 

A YANG-adatmodellt használó RESTCONF- and NETCONF-protokollok célja.  

YANG-adatmodell integrálása és használata Python programban.  

Python programban RESTCONF- és NETCONF-protokollokat használva hálózati eszközök dinamikus 
konfigurációjának elvégzése.  

4. IoT – a dolgok internete  28 óra 

A dolgok internetének kialakulásához vezető digitális transzformáció koncepciója, a folyamatban rejlő 
lehetőségek és kihívások.  

Szimulációs eszköz segítségével egyszerű IoTmegoldások tervezése, és lemodellezése  

Egyszerű IoT-megoldások elektronikai alkatrészek, mikrokontrollerek (pl. Arduino) és hitelkártya méretű 
számítógépek (pl. Raspberry Pi) segítségével megtervezése prototípusként megépítése 

Szenzorokból származó adatok összegyűjtése, feldolgozása, analizálása és vizualizálása Python program 
segítségével, eltárolása SQL-adatbázisban.  

IoT-eszközök viselkedésének befolyásolása Python program segítségével  

Az IoT eszközök kapcsolása felhőszolgáltatásokhoz API-kon keresztül Python program segítségével  

 

Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások megnevezésű terület 

Szerverek és felhőszolgáltatások 248 óra 

1. Linux szerver telepítése és üzemeltetése  72 óra 

A Linux szerver telepítéséhez szükséges hardverkövetelmények meghatározása.  

Linux szerver telepítései fizikai és virtuális gépre.  

A szerver betöltési folyamatának, a hagyományos és a systemd által vezérelt mód ismerete 

A boot manager feladata, telepítése és beállítása.  

A futási szintek jellemzői, váltás a futási szintek között, a szerver újraindítása, leállítása.  
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A Linux fájlrendszerek jellemzői, adott fájlrendszer létrehozása a lemezen.  

A Linux rendszereknél használt lemezparticionálási módok, a szükséges segédprogramok ismerete.  

A fájlok és könyvtárak tulajdonságai, fájlkezelési műveletek elvégzése.  

A megosztott és a rendszerkönyvtárak szerepe, helye a rendszerben.  

A fájlrendszer integritásának fenntartása, lemezellenőrzése, a lemez monitorozásának alapjai.  

A fájlhozzáférés beállítási lehetőségei, jogok konfigurálása, az alapjogokon kívül ACL-ek segítségével is.  

Lemezkvóták beállítása és ellenőrzése.  

A hardlink és a szimbolikus link fogalma, létrehozása, törlése.  

A csomagkezelés elterjedtebb módszerei (RPM, APT), a csomagkezelő programok használatával 
alkalmazások telepítése és törlése, adatainak lekérdezése 

Programok telepítése forráskódból.  

A parancssori munkához szükséges shell beállítások és a napi munkához szükséges alapvető 
segédprogramok.  

Szövegfeldolgozás szövegszerkesztővel és segédprogramokkal (grep, cut, sed stb.). Az alapvető reguláris 
kifejezések ismerete, és azokkal szövegillesztés.  

A szabványos bemenet, szabványos kimenet, szabványos hibacsatorna fogalma, az átirányítási módok, 
csővezetékek (pipeline) kialakítása összetett feladatok ellátásához.  

Felhasználók és csoportok létrehozása, menedzselése és törlése.  

A folyamatok, processzek listázása, leállítása, jelzések küldése, prioritás megváltoztatása.  

A rendszernaplózás célja, a helyi naplófájlok kezelése, hálózaton keresztüli naplózás.  

Egy elterjedt grafikus felhasználói felület beállításai.  

Időzített és ütemezett folyamatokat létrehozása és módosítása (at, cron).  

A nyomtatás beállítása, nyomtatási sor kezelése.  

A szerver hálózati címzésének és alapszolgáltatásainak beállítása.  

DHCP-kliens és -szerver beállítása.  

A névfeloldás működése, DNS-szerver telepítése és konfigurálása 

A hálózati címfordítás működése, címfordítások megvalósítása (SNAT, DNAT, port forwarding).  

A biztonságos adattovábbítás lehetőségei (OpenSSH, GnuPG, X11 tunnels) 

Forgalomirányítás beállítása Linux szerver segítségével (quagga).  

Biztonsági mentés végzése a rendszer és a felhasználók adatairól, rendszervisszaállítás elvégzése biztonsági 
mentésből.  

Webkiszolgáló telepítése és konfigurálása (Apache, Nginx), háttéradatbázis-kiszolgálóval és PHP-
támogatással.  

Adatbázis-kiszolgáló telepítése és beállítása (MySQL, MariaDB, PostgreSQL).  

Tűzfalszabályok létrehozása és módosítása, valamint proxyszolgáltatások konfigurálása (iptables, squid).  

Levelezési szolgáltatások telepítése és konfigurálása helyi és hálózatközi levelezéshez (SMTP-protokoll, 
postfix, sendmail, exim, POP3, IMAP).  
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Egyszerűbb shell-szkriptek megírása, az ezekben alkalmazható vezérlési szerkezetek  

2. Linux és Windows rendszerek integrációja  72 óra 

A Windows és Linux rendszerek együttműködésének lehetőségei.  

A számítógépen multiboot üzemmód beállítása.  

Címtárszolgáltatások beállítása vegyes szerver-kliens környezetben (LDAP).  

Fájlkiszolgáló, illetve fájlmegosztás használata vegyes szerver-kliens környezetben (Samba).  

Levelezési szolgáltatás üzemeltetése vegyes szerver-kliens környezetben (Exchange szerver elérése Linux 
alól).  

3. Felhőszolgáltatások  72 óra 

Az adatközpontok jellemzői, felépítésük, a fizikai és az adatbiztonság kívánalmai.  

A népszerű SaaS megoldások kezlése (pl. Onedrive, Dropbox, Google Apps, Office 365).  

A PaaS jellemzői és legalább egy konkrét megvalósítása (pl. Google App Engine, Apache Stratos).  

Az IaaS jellemzői és legalább egy konkrét megvalósítása (pl. Amazon EC2, Windows Azure).  

A publikus felhőszolgáltatás címtármegoldásai (pl. Azure Active Directory).  

Virtuális gépek és konténerek létrehozása és menedzselése a felhőben (AWS, Azure vagy egyéb 
felhőszolgáltatásban).  

4. Alkalmazások üzemeltetése  32 óra 

Alkalmazások telepítése  

Alkalmazások verziófrissítése, migrációja  

Biztonsági mentések elvégzése  

Szoftverüzemeltetéshez kapcsolódó L2-es szintű hibaelhárítás, hibajegykezelés  
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1/13. évfolyam  

Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület  18 óra  

1. Álláskeresés   5 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése:  

 önismeret, 

 reális célkitűzések, 

 helyi munkaerőpiac ismerete, 

 mobilitás szerepe, 

 szakképzések szerepe, 

 képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete 

Álláskeresési módszerek:  

 újsághirdetés, 

 internetes álláskereső oldalak, 

 személyes kapcsolatok, 

 kapcsolati hálózat fontossága   

2.  Munkajogi alapismeretek  5 óra 

Foglalkoztatási formák: 

 munkaviszony, 

 megbízási jogviszony, 

 vállalkozási jogviszony, 

 közalkalmazotti jogviszony, 

 közszolgálati jogviszony  

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége  

A tipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: 

 távmunka, 

 bedolgozói munkaviszony, 

 munkaerő-kölcsönzés, 

 egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 

 turisztikai idénymunka és alkalmi munka)  

Speciális jogviszonyok: 

 önfoglalkoztatás, 

 iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

 önkéntes munka  

3.  Munkaviszony létesítése  5 óra 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai  

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.  

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő A 
munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei  

A munkaszerződés módosítása  

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése  

Munkaidő és pihenőidő  
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A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum)  

4.  Munkanélküliség  3 óra 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ).  

Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel  

Az álláskeresési ellátások fajtái  

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzések, 
utazásiköltség-támogatások)  

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás)  

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 

 

A jelen és a jövő infokommunikációja megnevezésű tanulási terület  

Informatikai és távközlési alapok I. tantárgy  108 óra 

1. Bevezetés az elektronikába 28 óra 

Alapvető elektronikai kapcsolások értelmezése 
Számítógépes mérések 
Virtuális műszerek felépítése és alkalmazása 
Alap áramköri elemekkel (ellenállás, kondenzátor, tranzisztor, LED) előre elkészített (próba) panelen 
egyszerűbb áramkörök építése forrasztásos technológiával. 
Mérések végzése - elektronika alaptörvényeinek bizonyítása 
A jelek, jelhordozók szerepe, a jelek megjelenési formái, a jelkondicionálás szükségessége 
A villamos feszültség fogalma és feldolgozása, a nem villamos jelek elektronikus feldolgozhatósága, a 
jelátalakítók szerepe 
Információs egység létrehozása és vezetékes formában továbbítása 
A vezeték nélküli jelátvitel lehetősége, a vivőfrekvencia szerepe 
A beolvasott jelek alakjának értelmezése, a változások jellemzői, és következtetéseket levonása a 
környezeti jellemzők változásait követő jelalakok alapján.  
Egyszerűbb áramkör építése:  

- Forrasztóállomás megismerése, a forrasztás eszközei  
- Egyszerűbb áramkör építése próbapanelen  
- Paraméterek mérése multiméterrel Bevezetés a LabVIEW grafikus programozásba:  
- A hőmérő szenzor bemutatása, a számítógépes mérés elvégzése, a mérőszoftver elemeinek 

értelmezése, a jelváltozások megfigyelése  
- A méréshez szükséges hardverelemek és azok feladatának megismerése  
- A javasolt elektronikus tananyagtartalmaknál felsorolt webcastok megtekintése  

(Bevezetés a myDAQ használatába) A LabVIEW környezet megismerése:  
- A VI felépítése  
- Adattípusok, adatvezetékek  
- Matematikai műveletek  

Control, Indicator szerepe  
- „Hello World!” típusú program készítése, futtatása (két szám összegének meghatározása, téglalap 

kerületének, területének kiszámítása)  
- Egyszeres lefutás összevetése az iparban alkalmazott LOOP-megvalósítással ‒ VI indítása, STOP 

funkció  
A grafikus programfejlesztés építőelemei:  

- Algebrai műveletek  
- Relációk  
- Logikai műveletek  
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- Különféle LOOP-ok  
- Elágazások, a SELECT-, illetve a CASE-szerkezetek  
- Numeric Control, Boolean Indicator  
- Waveform Chart, Waveform Graph Mérés a myDAQ használatával:  
- Hőfokfüggő ellenállás alkalmazása  
- Fotoellenállás alkalmazása  
- Audiobemenet alkalmazása  
- Analóg-, illetve digitális jelek a műszaki gyakorlatban  
- Időzítési lehetőségek Jelkondicionálás: ‒ Filter  
- Express VI-ok  
- Pulzusmérő létrehozása  

Virtuális mérőműszerek működtetése:  
- Audio input, audio output használata  
- Gyorsulásmérő alkalmazása  
- Mintavételi frekvencia megváltoztatása  
- A myDAQ alkalmazása multiméterként  
- Prezentáció Projektfeladatok:  

Projektfeladatok megoldása  
Lehetséges projekttémák:  

- Hőmérséklet-szabályzás (hőmérő, valamint ventilátor alkalmazása)  
- Termodinamikai egyensúly megfigyelése  
- Erőmérés (rezisztív szenzor a szenzorcsomagban)  
- Súrlódási együttható meghatározása lejtő segítségével  
- Gépek rezgése (gyorsulásmérő alkalmazásával)  
- Alkonykapcsoló  
- Egyenletes-, illetve gyorsuló mozgás paramétereinek vizsgálata (optikai érzékelő a 

szenzorcsomagban)  
- Hangsebesség mérése mikrofonnal (myDAQ-hoz csatlakoztatható mikrofon a szenzorcsomagban) 
- Különféle színű tárgyak válogatása reflexiós optikai érzékelővel (érzékelő a szenzorcsomagban)  
- Savas, lúgos kémhatású oldatok vizsgálata indikátorfolyadékkal, optikai érzékelővel 

2. A PC részei, PC szét-és összeszerelése, bővítése 12 óra 

A számítógép általános felépítése, a számítógépházak, tápegységek, alaplapok, processzortípusok, 
foglalatok jellemzői, tulajdonságai 

CPU-típusok (RISC, CISC), a tokozási módok, a processzor hűtési módszere  

A memóriák fő típusait (RAM, ROM) és altípusai. A különböző memóriamodulok felismerése (DIP, SIMM, 
DIMM, SODIMM).  

Illesztőkártya-típusok (hálózati, audio, video stb.) és alaplapi csatlakozási felületeik (PCI, AGP stb.).  

A háttértárak típusai, a merevlemezek és SSD-k csatolófelületei; a mágneses és félvezető elven működő 
tárolók; a redundáns adattárolás fogalma, a fontosabb RAID-verziók működésének megértése.  

Optikai meghajtók típusait és azok fontosabb jellemzői.  

Portok és csatlakozók típusai és a megfelelő eszközök csatlakoztatása, belső és külső kábeltípusok 
megkülönböztetése  

A  BIOS és az UEFI feladata, beállítása és jelszóval való védelme.  

A gép firmware-ének frissítése  

Speciális célú számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC) jellemzői, hardverének 
kiválasztása.  

A vastag- és vékonykliensek közti különbségek, valamint a hálózati adattároló eszközök (NAS-ok) céljának 
ismerete.  
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A számítógép szakszerű szétszerelése, az ehhez szükséges szerszámok kiválasztása és használata.  

Pntos számítógép-konfiguráció meghatározása, a megfelelő alkatrészek kiválasztása.  

A számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata ismerete és elvégzése 

Memória és tárhely bővítés asztali számítógépben és laptopban.  

Számítógép-alkatrészeket cseréje, hardverkomponensek frissítése 

A szünetmentes tápegységek (UPS) célja, típusai, üzembe helyezése. 

3. Megelőző karbantartás és hibakeresés 10 óra 

Alkatrészek, perifériák szakszerű tisztítása, pormentesítése a megfelelő eszközökkel.  

A számítógépek működésének környezeti feltételeinek ismerete, a hőmérséklet és a páratartalom hatása 
a számítógép működésére.  

Szoftveres karbantartási feladatok elvégzése: az operációs rendszer frissítése, víruskereső adatbázisának 
naprakészen tartása, nem használt alkalmazások törlése, lemezek hibaellenőrzése.  

A hibakeresési folyamat lépései, problémák kiszűrése.  

Speciális karbantartás és hibakeresés mobileszközöknél és nyomtatóknál 

Általános munkabiztonsági előírások, szabályok ismerete.  

A számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei 

Tűzvédelmi irányelvek ismerete, elektromos tüzek oltására.  

Az elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei, a védekezés lehetőségei 

A tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség-védelmi eszközök használata.  

A számítógép-részegységek biztonságos megsemmisítésének célja és módozatai, valamint a lehetséges 
újra hasznosítási lehetőségek.  

4. Laptopok és más eszközös tulajdonságai, hibakeresés 10 óra 

A hordozható eszközök típusai (laptop, okostelefon, tablet, e-book-olvasó stb.).  

A laptopok összetevőinek, megjelenítőeszközeinek felsorolása 

Laptop és asztali számítógép összehasonlítása, jelentős különbségek 

A laptopon található bővítőhelyek ismerete, memóriabővítés elvégzése.  

A laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészeinek megkülönböztetése.  

A dokkolóállomás és a portismétlő funkció ismerete, csatlakoztatása és használata 

Az energiagazdálkodási beállítások célja, konfigurálása 

Vezeték nélküli csatlakozási módok ismerete és használata  

Az okostelefonok részegységeinek megkülönböztetése, azok vezetékes és vezeték nélküli hálózati 
csatlakozási lehetőségeit.  

Az ismertebb viselhető és egyéb okoseszközök és azok jellemzőinek felsorolása, ismerete 

5. Nyomtatók és egyéb perifériák 10 óra 

A hagyományos és a modern beviteli eszközök felsorolása,  

A nyomtatók típusainak ismerete, működési elve, az egyes típusok összehasonlítása.  
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Lapolvasás és nyomtatás multifunkciós nyomtatókkal.  

Nyomtatók és lapolvasók telepítése, beállítása és hálózaton történő megosztása.  

A nyomtatószerverek alkalmazási lehetőségei, használata.  

A nyomtatók teljesítményének javítása szoftveres beállításokkal, valamint memóriabővítéssel.  

A virtuális nyomtatók ismerete, használata 
A 3D nyomtatók működési elvének ismerete. 

6. Virtualizáció és felhőtechnológiák 15 óra 

A virtualizáció célja, előnyeit a dedikált szerveres telepítési móddal szemben.  

A szerver- és kliensoldali virtualizáció közötti különbség.  

A hypervisor jelentése, az 1-es és 2-es típusú hypervisor megkülönböztetése, példák ismerete 

A virtualizáció megvalósításának erőforrásigénye 

Virtuális gép telepítése valamilyen elterjedt virtualizációs programban (pl. Virtualbox, VMWare): a 
virtuális hardver paramétereinek beállítása, image-fájlból operációs rendszer telepítése.  

A konténer fogalmának ismerete, a virtuális gépektől való megkülönböztetése 

Konténert indítása és leállítása valamilyen elterjedt módszer (pl. Docker) segítségével.  

A számítási felhő (cloud computing) fogalma  

A gyakoribb felhőszolgáltatások (SaaS, PaaS, IaaS) jellemzőinek felsorolása, példák 

A gyakoribb felhőszolgáltatások (pl. Office 365, Gmail, Google Drive, Dropbox, OneDrive stb.).  

A felhőmodellek (privát, publikus, hibrid) ismerete, jellemzői, konkrét példák a használatukra. 

7. Windows telepítése és konfigurációja 15 óra 

Az operációs rendszer fogalma, feladatai.  

Operációs rendszerek típusai 

GPL, multiuser, multitask fogalmának ismerete 

GUI és CLI felhasználó felületek közti különbség, azok használatának ismerete 

Operációs rendszerek kiválasztásának szempontjai 

A partíció fogalma, típusai, adott séma alapján merevlemez particionálása.  

A fontosabb fájlrendszerek (FAT, NTFS, ext2/3/4) tulajdonságainak, esetleges korlátjainak ismerete, adott 
fájlrendszer létrehozása a lemezen.  

Az operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása.  

Az operációs rendszer hardverkompatibilitásának ellenőrzése.  

Windows operációs rendszert telepítőmédiumról (DVD, pendrive) történő telepítése.  

Meghajtóprogramokat telepítése, frissítése és letiltása adott hardvereszközhöz  

Frissítések és hibajavító csomagok telepítése az operációs rendszerhez, Windows Update kezelése.  

Az operációs rendszer verziófrissítése (upgrade), a felhasználói adatok más gépre való költöztetése.  

A Windows lemezkezelési lehetőségei, a lemezkezelő alkalmazás, illetve a lemezkarbantartási műveletek 
(töredezettségmentesítés, hibaellenőrzés) ismerete.  

Multiboot rendszerek beállítása többféle operációs rendszer indításához ugyanazon a gépen.  
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A Windows speciális telepítési módjainak ismerete, pl. unattended mód  

A lemezklónozás célja, valamilyen klónozó program (pl. Clonezilla) kezelése.  

A Windows betöltési folyamatának ismerete, betöltési módok közötti váltás ismerete rendszerindításkor.  

Alkalmazások és folyamatok indítása, leállítása, adataik lekérdezése a Feladatkezelő használatával.  

Alkalmazások, programok telepítése és eltávolítása.  

A fájlkezelési műveletek ismerete az Intéző segítségével, illetve parancssorból.  

Konfigurálási műveletek elvégzése a Vezérlőpultban és a Gépházban található beállítások segítségével.  

Felhasználói fiókokat hozzáadása, törlése, típusuk megváltoztatása, jelszavak beállítása 

Illesztőprogramok frissítése az Eszközkezelő használatával.  

A területi és nyelvi beállítások konfigurálása.  

Eseménynapló segítségével adatok keresése eseményekről, ezek felhasználása hibakereséshez.  

A rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások indítása és leállítása 

A regisztrációs adatbázis céljának ismerete, beállítások elvégezni a Regedit programmal.  

A CLI jelentőségének felismerése, parancssori eszközök használata a gyakoribb feladatokra (fájlműveletek, 
hálózatkezelés, felhasználókezelés stb.). 

8. A dolgok internete 8 óra 

Az IoT fogalmának ismerete, alkalmazási lehetőségei, a szenzorok, mikrokontrollerek és 
beavatkozóelemek különböző típusai.  

Prototípus készítése a megvalósítandó IoT-projekthez.  

A Big Data és az automatizáció fogalmának ismerete.  

Egyszerű IoT-projektek szimulációja (Packet Tracerben) és megvalósítása valós eszközökkel (Arduino, 
Raspberry Pi 

 

A jelen és a jövő infokommunikációja megnevezésű tanulási terület 

Informatikai és távközlési alapok II. 144 óra  

1. Gépi tanulás, neuronhálózatok, mesterséges intelligencia 10 óra 

A mesterséges intelligencia (AI) fogalma, rövid története 
A gépi tanulás, alkalmazási példák (beszéd- és alakfelismerés, célzott reklámok, stb.) 
A neuronhálózatok fogalma, kapcsolódása a gépi tanuláshoz 
A gépi látás segítségével megoldható probléma, a gépilátás-rendszerek összetevői 

2. Informatikai és távközlési hálózatok napjainkban 8 óra 

A hálózat fogalma, céljai, alapvető elemei, hatásai a mindennapokra 
A fizikai és a logikai topológia fogalma, jellemzői 
A topológiai ábrák értelmezése 
A LAN-okban használható logikai topológiák ( sín, gyűrű, fa, csillag, kiterjesztett csillag) és jellemzőik 
A különböző topológiák előnyei, hátrányai 
Internethez, helyi hálózathoz csatlakozás 
Napjaink hálózati trendjei (BYOD, SDN stb.).  
A hálózatokat érő fenyegetések és támadások veszélyei 
A hálózatbiztonság szerepe, jelentősége 
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3. Hálózati protokollok és modellek, végponti eszközök hálózati beállítása 18 óra 

A kommunikációs szabályok jelentősége, szerepe.  

A protokollok jelentősége, szükségességel.  

A referenciamodellek szerepe.  

Az OSI-modell jelentősége, rétegei, és a rétegek szerepe.  

A TCP/IP-modell jelentősége, rétegei, és a rétegek szerepét.  

Az OSI- és TCP/IP-modell egymásnak való megfeleltetése.  

Az adatbeágyazás fogalma, szerepe.  

A helyi és a távoli erőforrások elérése a rétegmodellben.  

A fizikai réteg szerepe, feladata. Az adatok fizikai közegen történő átvitelének lehetőségei.  

A jelek továbbítási módjai (szinkron, aszinkron), a sávszélesség, az átbocsátóképesség és a késleltetés 

fogalma. A pillanatnyi átbocsátóképesség lekérdezése végberendezésen.  

A vezetékes hálózatban használható közegek (rézalapú, optikai kábelek) és jellemzői.  

A keresztkötésű és egyeneskötésű Ethernet-kábel szükségessége. Képes megállapítani, hogy adott 

eszközök között melyik típusú kábel (keresztkötésű, egyeneskötésű) használata szükséges.  

A TIA/EIA-568-A és a TIA/EIA-568-B színsorrend ismerete, és ezek alapján keresztkötésű és 

egyeneskötésű Ethernet-kábel készítése.  

A vezeték nélküli átviteli közegek ismerete, jellemzői, felhasználási területei.  

A vezetékes és vezeték nélküli hálózathoz végberendezés csatlakoztatása.  

A decimális, bináris és hexadecimális számrendszer ismerete, átváltás a számrendszerek között. 

4. Kapcsolás Ethernet hálózatokon, a kapcsoló alapszintű beállítása 20 óra 

Az adatbeágyazás fogalma, működése.  

Az adatbeágyazás vizsgálata adatforgalom elfogására alkalmas szoftver segítségével.  

Az Ethernet-technológia jellemzői, működési elve, az Ethernet-keret felépítésének ismerete.  

Az Ethernet-keret fejlécelemeinek azonosítása, elfogott keret esetén adatforgalom elfogása alkalmas 

szoftverrel.  

A MAC-cím jelentősége, szerepe, felépítés.  

A végberendezés hálózatikártya-információinak megjelenítése, MAC címének lekérdezése.  

A félduplex és a teljes duplex kommunikáció működése.  

A kapcsoló felépítésének ismerete, a kapcsoló összetevői.  

A kapcsoló feladata, jelentősége, működési elve  

A MAC-tábla fogalma, szerepe. A bejegyzések bekerülésének ismerete a kapcsoló MAC-táblájába.  

A kapcsoló továbbítási módjainak ismerete, az elárasztásos továbbítás fogalma, működése.  

A MAC-táblában található bejegyzések értelmezése, a MAC-tábla tartalma alapján képes eldönteni, hogy 

a kapcsoló mely portjain továbbítja az adott keretet.  
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5. A hálózati réteg, IPv4-es és IPv6-os címzés, a forgalomirányító alapszintű beállítása 
  8 óra 

A hálózati réteg szerepe, feladata, jelentősége. A hálózati rétegben található eszközök, protokollok 

ismerete.  

Az IP protokoll feladata, jellemzői, az összeköttetés-mentes csomagtovábbítás folyamatának 

értelmezése.  

Az IPv4-csomag fejlécének fontosabb mezői (forrás- és cél-IPv4-cím, TTL, következő fejléc stb.)  

Az IPv4-címek felépítése, szerkezete, az alhálózati maszk fogalma, szerepe.  

Az IPv4-címzés típusai (unicast, multicast, broadcast).  

Az IPv4-címosztályok és jellemzői, adott IPv4-cím címosztályba sorolása.  

A publikus és privát címek szerepe, használata. A publikus és privát IPv4-címek ismerete, képes 

megállapítani egy adott IPv4-címről, hogy az publikus vagy privát.  

Végberendezés IPv4-konfigurációjának statikus beállítása.  

Az IPv4-es környezetben használt címmeghatározó protokoll (ARP) és üzeneteinek ismerete, működése, 

használatának szükségessége 

Végberendezés és hálózati eszköz ARP-táblájának megjelenítése, a tábla sorainak törlése.  

Adatforgalom elfogása szoftverrel,  ARP protokoll működésének nyomon követése.  

Az egyenlő méretű és változó méretű alhálózatok kialakításának lépései IPv4-környezetben.  

IPv4-környezetben egyenlő méretű és változó méretű alhálózatok (VLSM) kialakítása, és képes 

megállapítani, hogy több IPv4-cím egy alhálózathoz tartozik-e.  

Adott alhálózat esetén a hálózati azonosító, a szórási cím és a kiosztható címtartomány megállapítása.  

IPv4-alhálózat számolására alkalmas szoftverek, webhelyek ismerete, és legalább egy ilyen alkalmazás 

vagy webhely használata.  

IPv4-környezetben az igényekhez igazodó címzési terv készítése.  

A forgalomirányító felépítése, működése.  

A forgalomirányító összetevőinek ismerete, azok feladata, és képes az összetevők beazonosítása.  

A forgalomirányító rendszerindítási folyamatának ismerete.  

Konzolkapcsolatot kialakítása számítógép és forgalomirányító között. Legalább egy terminálemulációs 

szoftver ismerete, és annak használatával a forgalomirányító konfigurációs felületéhez való hozzáférése.  

Az IOS elérési lehetőségei, az iOS konfigurációs felületén használható parancsok felépítése, szintakszisa.  

A forgalomirányítóban található memóriák fajtáinak ismerete, szerepe. Tudja, hogy melyik memóriában 

mit tárol a forgalomirányító, és képes a memóriák tartalmának megjelenítésére.  

Afutó és kezdeti konfiguráció szerepe, valamint a felhasználásuk közti különbsége.  

A futó konfiguráció mentésére.  

A forgalomirányító kezdeti konfigurációját megvalósító parancsok ismerete és használata (például 

eszköz neve, privilegizált mód jelszava, vonali jelszavak, bejelentkezési és napi üzenet, 

parancselőzmények száma, vonali tétlenségi idő, naplóüzenetek szinkronmegjelenítése stb)  
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A forgalomirányító interfészeinek konfigurálása (IP-cím és alhálózati maszk beállítása, leírás megadása, 

interfész engedélyezése és tiltása).  

Az alapértelmezett átjáró fogalma, az eszközön használandó alapértelmezett átjáró megállapítása.  

A végberendezés alapértelmezett átjárójának beállítása.  

Az ipconfig parancs ismerete, a végberendezés IPv4 beállításainak megjelenítése és értelmezése  

A végberendezések csomagtovábbítási döntéseinek folyamata.  

A forgalomirányító csomagtovábbítási döntéseinek folyamata.  

A forgalomirányító irányítótáblájának megjelenítése, és a közvetlenül csatlakozó hálózatokat jelölő sorok 

értelmezése.  

A közvetlenül csatlakozó útvonalak irányítótáblába kerülésének folyamatának ismerete és az 

irányítótábla szerepe.  

A közvetlenül csatlakozó hálózatok elérhetőségének ellenőrzése.  

Az alapértelmezett útvonal szerepe, létrehozása a forgalomirányítón.  

Az ICMPv4-protokoll szerepe, használata, a protokoll által használt üzenetek ismerete.  

A ping és traceroute parancsok ismerete, használata, ellenőrzés a ping és traceroute parancsok 

segítségével.  

Hibaelhárítás elvégzése, hálózatelérési hibát okozó téves konfiguráció felismerése, korrigálása. 

6. A szállítási és az alkalmazási réteg 18 óra 

A szállítási réteg szerepe, feladata, jelentősége, főbb protokolljai (TCP, UDP).  

A szegmens fogalma, a portszámok szerepe és három csoportja (jól ismert portok, regisztrált portok, 

privát portok).  

A TCP-protokoll szerepe, jellemzői, főbb alkalmazási területei.  

Az UDP-protokoll szerepe, jellemzői, főbb alkalmazási területei.  

A TCP- és az UDP-protokollok előnyei, hátrányai.  

A TCP- és az UDP-protokollok összehasonlítása.  

A TCP kommunikációs folyamat által használt kapcsolat felépítésének (háromfázisú kézfogás) és 

lebontásának lépései.  

A megbízható szállítás jelentősége és az adatfolyam-vezérlés szerepe.  

Az adatfolyam-vezérlés működése TCP-protokoll esetén. Az ablakméret és a nyugtázás fogalma.  

Adatfolyam elfogására alkalmas szoftver segítségével a TCP-folyamat felépülésének és lebontásnak 

vizsgálata.  

A sorszámozás szerepe, és TCP esetén a sorszámok változásának (sequence number, acknowledgement 

number) ismerete 

Az alkalmazási, megjelenítési és viszonyréteg funkciói.  

Az egyenrangú hálózat fogalma, működése, jelentősége, előnyei és hátrányai.  

A szerver-kliens alapú hálózat fogalma, működése, jelentősége, előnyei és hátrányai. 

A webszolgáltatás által használt HTTP- és HTTPS-protokoll jelentősége, azok működése.  
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A levelezési protokollok (SMTP, IMAP, POP3) ismerete, azok működése. Az e-mail-letöltő protokollok közti 

különbségek.  

A DHCP- és a DNS-protokollok szerepe, jelentősége, működése.  

A fájlmegosztási protokollok, azok működésével.  

7. Otthoni és kisvállalati hálózat építése és beállítása 8 óra 

Az otthoni, illetve kisvállalti hálózatban használható eszközök ismerete, főbb jellemzői.  

Egy otthoni vagy kisvállalati hálózat összetevőinek azonosítása.  

A kisvállalati hálózatban használt főbb protokollok, alkalmazások azonosítása.  

A ping és traceroute parancsok használatával a kapcsolat működésének ellenőrzés, a válaszként 

megjelenő sorok információinak értelmezése.  

A show parancsok ismerete, amelyekkel lekérdezhető a hálózati eszköz futó és kezdeti konfigurációja, 

valamint az IOS-, illetve hardverösszetevők paraméterei.  

Az otthoni és irodai hálózat eszközeinek kiválasztása, összekötése és az IP címzés beállítása.  

Az alapvető hálózati hibaelhárítás lépései, alapszintű kapcsolódási hibák megtalálása és elhárítása.  

8. IT-biztonság 30 óra 

A malware fogalmát, a kártevő szoftverek típusai, működési elvei.  

A kártevők elleni védekezés lehetőségei, alkalmazása.  

A hálózatok elleni támadások céljának ismerete és módszerei 

A megtévesztési technikák (social engineering) felismerése, jellemzői  

A biztonsági házirendek jelentősége.  

Adatmentéseket elvégzése a megfelelő típus kiválasztásával.  

Fájlok és mappák jogosultságainak, illetve titkosításának beállítása.  

Adatok biztonságos törlése a teljes megsemmisítés céljából.  

A számítógép védelmének jelszavakkal fokozása: BIOS, felhasználói jelszavak.  

Korlátozások beállítása a Windows helyi házirendjei segítségével.  

Felhasználók és csoportok létrehozása, módosítása, törlése.  

A Windows tűzfal beállításainak módosítása.  

Az elterjedtebb webböngészők biztonsági beállításainak (pl. privát böngészés) ismerete és alkalmazása.  

Az operációs rendszer hibajavításainak és frissítéseinek telepítése.  

Hitelesítés és titkosítás konfigurálása vezeték nélküli eszközökön.  

A firmware frissítése SOHO forgalomirányítókon.  

Port-továbbítás beállítására SOHO routeren. 

9. Egyéb operációs rendszerek (Mobil és MacOS) 6 óra 

Az Android és az iOS operációs rendszerek jellemzői, összehasonlítása.  

Az Android és az iOS kezelőfelülete.  
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Közös szolgáltatások (képernyőforgatás, kalibráció, GPS, wifihívás, VPN, virtuális asszisztensek) 

használata  

A mobileszközök biztonsági beállításait, lehetőségei.  

A mobileszközökön elérhető felhőszolgáltatások használata.  

A macOS jellemzői, összehasonlítás más operációs rendszerekkel 

A macOS grafikus és parancssori felületének használata  

Biztonsági mentés, a lemezkezelés lehetőségei és segédprogramjai.  

Időzített és ütemezett feladatok végrehajtása 

A macOS frissítése 

10. Linux alapok  18 óra 

A Linux szerepe, helye az IT-iparban.  

A CLI-parancsok felépítése, az argumentumok megadási módja.  

Könyvtárkezelési parancsok: mkdir, rmdir.  

Fájlok listázása különböző szempontok szerint.  

Parancsok kiadása rendszergazdai üzemmódba átlépve  

A számítógép szabályos leállítása.  

Alapvető fájl-jogosultságok (read, write, executable), és azok beállítása (chmod)  

Fjlokat másolása, mozgatása, törlése parancssorban.  

Szövegfájlok tartalmának megtekintése.  

Különböző feltételek szerinti keresés szövegekben 

Az alapvető reguláris kifejezések célja és felhasználásuk szövegillesztéshez.  

Egy szövegszerkesztő (vi, nano) használata.  

A gép IP-címzésének beállítása.  

Futó folyamatok listázása különböző szempontok szerint.  

Az I/O-átirányítások szerepe, használata 

Az alapvető csomagkezelési parancsok, csomagok telepítése és eltávolítása 

 

Programozási alapok megnevezésű tanulási terület 

Programozási alapok tantárgy 144 óra 

1. Bevezetés a programozásba 24 óra 

Algoritmizálási és Programozási alapismeretek. Fejlesztői környezet. 
Adatszerkezetek: Egyszerű és összetett adatszerkezetek 
Aritmetikai műveletek: Aritmetikai, relációs és logikai operátorok, kifejezések 
Vezérlési szerkezetek: Elágazások, Ciklusok 
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Egyszerű programozási tételek: Összegzés, keresés, eldöntés tétele, Megszámolás és szélső érték 
kiválasztása 
Összetett programozási tételek: Másolás, kiválogatás, szétválogatás tétele 

2. Webszerkesztési alapok 48 óra 

Fejlesztői környezet és szolgáltatásai 
HTML alapok Egyszerű weboldal készítése VS Code-ban  
HTML-oldalak alapvető elemei: Új HTML-oldal létrehozása, !DOCTYPE, html, head, body, meta elemek 
HTML-oldalak  strukturális elemei: p, title, h1-h6, img, a, link, strong, em, figure, figcaption, div, span 
elemek használata 
Attribútumok: href, target, src, alt, lang, charset, style attribútumok használata 
Listák: Számozott és nem számozott listák készítése: ul, ol, li 
Táblázatok kialakítása table, tr, td, th, caption segítségével  

3. Hiba keresése weboldalakon, verziókezelő és csoportmunka-eszközök 3 óra 

Hibakeresési eszközök: HTML Validator for Chrome, W3C Markup Validation Service, Nu HTML5 
Validator 
Git verziókezelő rendszer: Beépített fejlesztőeszközök szolgáltatásai. Git verziókezelő rendszer 
telepítése, célja és szolgálatásai 
Lokális repository kezelése: Lokális repository kezelésére szolgáló parancsok (init, add, commit, branch, 
checkout, merge, status)  
Távoli repositoryk létrehozása és kezelése: GitHub szolgáltatás használatával távoli (remote) repositoryk 
létrehozása és kezelése, Git-parancsok (clone, pull, push)  
Csoportmunkában végzett fejlesztés: Csoportmunkában végzett fejlesztést támogató online eszköz 
(Slack) szolgáltatásai 

4. Weboldalak formázása 6 óra 

Stílusok és stíluslapok: Stílusok és stíluslapok (CSS) szerepe, CSS3-leírók és szabályok szintaxisa, stílusok 
definiálása és alkalmazása (inline, internal és extrernal CSS) 
CSS-szabályok kiértékelési sorrendje, stílusok definiálása és alkalmazása. CSS3-szelektorok típusai 
(univerzális, elem, azonosító, osztály, pszeudo és speciális szelektorok)  
CSS3 jellemzők (color, opacity, background, border, box-shadow, box-sizing, margin, padding, overflow, 
display, float, z-index, rel, width, height, top, bottom, left, right, position, line-height, text-align, 
verticalalign, textjustify, texttransform, font, font-family, font-size, font-style, textdecoration, list-style, 
cursor, letter-spacing, viewport, white-space)  
CSS függvények alkalmazása (url(), rgb(), rgba(), hsl(), hsla(), calc()). CSS resets.  
HTML5 lapszerkezet (layout) kialakítása. Szemantikus elemek (header, nav, section, article, aside, footer, 
main), és alkalmazásuk. A float tulajdonság és értékei (left, right, none). Display tulajdonság és értékei 
(inline, block, inline-block, none).  
Box modell és a box-sizing tulajdonság működése, értékei (content-box, border-box). Position 
tulajdonság működése, és értékei (relative, fixed, absolute)  
A Z-index tulajdonság működése, alkalmazása.  Clearfix technika működése, és alkalmazása.  

5. Reszponzív weboldalak 15 óra 

A reszponzív webdizájn célja és alapelvei (mobile first elv, progressive enhancement) 
Médialekérdezések, törési pontok, viewport tulajdonság 
Abszolút és relatív hosszmértékegységek és alkalmazásuk (em, rem, százalék, vw, vh). 
A CSS keretrendszerek használata, előnyei 
Bootstrap eszközök: Dokumentáció segítségével Bootstrap eszközök felhasználásával tipográfiai elemek 
használata, konténerek (container) és reszponzív viselkedést biztosító rácsok (gridek) létrehozása, rácsok 
egymásba ágyazása, szövegek elrendezése. 
Listák, táblázatok formázása: Dokumentáció segítségével Bootstrap eszközök felhasználásával listák 
formázása, táblázatok formázása, képek kezelése, tartalom elkülönítése (jumbotron), panelek 
formázása, gombok kialakítása és formázása. 
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6. Ismerkedés a Javascripttel 12 óra 

JavaScript szerepe, tulajdonságai,  JavaScript kód beágyazása weboldalba 
Hello World!” alkalmazás készítése alert() fü ggvény segítségével.  
Külső fájlban elhelyezett JavaScript kód csatolása a weboldalhoz 

7. Bevezetés a Python programozásba 18 óra 

Számítógépes program működési elve (fordított és interpretált kódok); 
Python programozási nyelv jellemzői; 
Python programok készítésére szolgáló hatékony fejlesztési környezet kialakítása (Python letöltése, 
telepítése, fejlesztői környezet konfigurálása); 
Parancssori végrehajtás; 
Egyszerű program készítése, futtatása; 
Tipikus programhibák keresése, javítása; 

8. A Python programozási nyelv alapjai 18 óra 

A print() függvény; 

Literál fogalma: az egész, valós, karakterlánc és logikai típusú literálok; 

Típuskonverzió, típuskényszerítés; 

Aritmetikai operátorok, rövidített értékadás (+=, /=, %=, -=, **=); 

Karakterláncokon értelmezett operátorok, karakterláncok összefűzése és replikációja; 

Változók azonosítása, deklarálása, értékadás, valamint a foglalt szavak; 

Az input() függvény; 

Relációs operátorok (>, >=, <, <=, ==, !=); 
Logikai operátorok (and, or, not); 
Vezérlési szerkezetek: 
Szelekciók: if-else, if-elif-else; 
Elágazások egymásba ágyazása; 
Iterációk: for, while 
A for ciklus alkalmazása range() függvénnyel; 
A while ciklus használata - végtelen ciklus fogalma; 
Összetett adatszerkezetek fogalma, lista jellemzői, indexelése (negatív, nem negatív értékek szerepe); 
Listametódusok: append() és insert(); 
Listák bejárása, műveletvégzés; 
Algoritmusok: 
Minimum, maximum érték keresése, megszámlálás, kiválogatás, eldöntés; 
Listák rendezése - buborékrendezés algoritmusa; 
Listák egymásba ágyazása; 
Függvények: 
Fogalma, jellemzői; 
Függvények definiálása, paraméterezése, hívása; 
További összetett adatszerkezetek: 

Karakterklánc (sztring): 
ord() és chr() függvények, indexelés, darabolás, in és not in operátorok; 
A min(), max(), index(), list() függvények; 
Sztring-metódusok: capitalize(), center(), endswith(), find(), isalnum(), isalpha(), islower(), join(), lower(), 
lstrip(), replace(), rfind(), rstrip(), split(), startswith(), strip(), swapcase(), title(), upper(); 
Karakterláncok összehasonlítása, rendezése; 
Sor (tuple): fogalma, definiálása, fontosabb függvények, metódusok; 
Szótár: fogalma, definiálása, fontosabb függvények, metódusok; 
 

Hatékony tanulás, önfejlesztés és csoportmunka I. megnevezésű tanulási terület 

IKT projektmunka tantárgy 108 óra 
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1. Önismereti és kommunikációs készségek fejlesztése I. 10 óra 

Önismeret: (1-2. szakasz)  

1. szakasz  

Önbemutatás alapjai és gyakorlata  

Önérvényesítés és önkifejezés ismérvei, módozatai  

Kommunikáció alapjai, szerepe, fogalmak megismerése  

Kommunikációs csatornák ismerete, szándék-hatás megkülönböztetése, ezek begyakorlása konkrét 
feladatokon keresztül  

2. szakasz  
Önmeghatározás gyakorlása helyzetfüggően  

Önszabályozás: érzelmi és indulati kontroll azonosítása, azok tudatos használata  

Kommunikáció: (1-2. szakasz folyamatosan) 1-2. szakasz  
Kommunikációs hibák azonosítása és felismerése  

Egyirányú és kétirányú kommunikáció ismérvei  

Kommunikáció viszonylagosságának értelmezése  

Kommunikációs értékek azonosítása 

2. Csapatmunka és együttműködés I. 10 óra 

Csapatmunka: (1-2. szakaszban folyamatosan)  

Valamennyi téma minden évben előkerül, egyre gyakorlatiasabb jelleggel. A diákok kezdetben több 
oktatói instrukciót kapnak, később önállóbban dolgoznak. A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati 
készségek elsajátítására kerül sor:  

- Csapaton belüli lehetséges szerepek felismerése és feldolgozása  
- Csapatkompetenciák és felmérésük  
- Saját csapat erősségeinek és gyengeségeinek összesítése  
- Meglévő csapaton belüli szerepek azonosítása  
- Saját motivációs profil feltérképezése  
- Motivációs tényezők értelmezése és egyeztetése  
- Belső motivációs elmélet és alkalmazása  

Együttműködés (1-2. szakaszban folyamatosan)  

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor:  

- Együttműködés feltételei a feladatmegoldás során  
- Együttműködés és a versengés különbségének feldolgozása  
- Eltérő nézőpontok hatása  
- Csapaton belüli információáramlás nehézségei  
- Utasítások utóélete, felelősségvállalás, felelősségáthárítás  
- Konfliktuskezelési források, módok  
- Egyéni konfliktuskezelési preferenciák azonosítása, előnyök-hátrányok feldolgozása  
- Változásokhoz való hozzáállás, változási görbe ismerete, gyakorlatban való felismerése  

Problémamegoldás lépései:  

- Problémamegoldás lépéseinek feldolgozása  
- Egyéni problémamegoldási technikák azonosítása Problémamegoldás típusai:  

o Reaktív problémamegoldás jellemzőinek feldolgozása  
o Proaktív problémamegoldás jellemzőinek feldolgozása  
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Ötletgenerálási technikák:  

Megoldások azonosításának technikái – csoportos szellemi alkotótechnikák megismerése és használatuk 
megtapasztalása  

3. Prezentációs készségek fejlesztése I.  10 óra 

A szakmai vizsgafeladat formai összeállítása és előadása, valós projektkörnyezetben történő bemutatása.  

1. szakaszban:  

Személyes hatékonyság:  

- Dimenziói  
- Tényezők, amelyek meghatározzák a személyes hatékonyságot  
- Saját személyes teljesítmény értékelése  

2. szakasz:  

Hatékony feladattervezés és -szervezés:  

- Tervezés hatása a munkavégzésre  
- Tervezés és megvalósítás helyes aránya  
- Feladatok elvégzésének megszervezése – párhuzamosságok, egymásra építkezés, szűk keresztmetszet  

Felkészülés a prezentációs anyagok előkészítésére:  

Feladatok priorizálása:  

- Priorizálási szempontok a feladatok megvalósítása során  
- Sürgős-fontos mátrix Időgazdálkodás:  
- Időrabló tevékenységek összegyűjtése  
- Megoldási lehetőségek azonosítása Váratlan helyzetek kezelése:  
- Nem tervezett események típusai  
- Nem tervezett, váratlan események kezelése  
- „Újratervezés”  

Prezentáció megtervezése  

- Prezentációra való felkészülés  
- A „jó előadás” szabályai  
- Írásos prezentáció alapvető szabályai, tartalmi elemei, kinézete  
- Moderációs technikák megismerése  
- Prezentáció  

Verbális gyakorlatok a jó előadói készség elsajátításához.  

4. Projektszervezés és –menedzsment I.  10 óra 

Projektmenedzsment alapjai 1-2. szakaszban folyamatosan Projekt fogalma:  

- Projekt fogalmának tisztázása  
- Projekt és feladat elkülönítése Projektéletciklus elemei:  
- Projektek általános életciklusának bemutatása  
- Az életciklus-elemek jellemzőinek feldolgozása  

Projektek kezdeményezése és definiálása:  

- A projektötlettől a projektek elfogadásáig  
- Projektek terjedelmének dimenziói Projekttervezés és erőforrás-tervezés:  
- Feladattervek meghatározása  
- Projektfeladatok ütemezése – egymásra épülés, párhuzamosságok, szűk keresztmetszetek kezelése  
- Erőforrások típusai és tervezésük Projektszervezet felállítása:  
- Projektszervezet felépítése  
- A projektszervezet tagjainak feladatai és felelőssége  
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- Projektcsapat tagjainak kiválasztása 

5. Csapatban végzett projektmunka I.  68 óra 

A témakörben a tanulók kis csoportokban végzett, szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó projektek 
megvalósítása közben gyakorolják és mélyítik el szakmai készségeiket és a soft skilleket. A csapatban 
végzett projektmunka következetes dokumentálása lehetőséget teremt a diákok számára a karrierjük 
szempontjából is fontos szakmai portfólió építésére. 

 

Hálózatok megnevezésű tanulási terület 

Hálózatok I. tantárgy 306 óra 

1. Hálózati eszközök alapszintű konfigurációja 16 óra 

Konzolkapcsolat kialakítása a számítógép és a hálózati eszköz között (kapcsoló, forgalomirányító) 

Legalább egy terminálemulációs szoftver ismerete, ennek használatával hozzáférés a hálózati eszköz 

konfigurációs felületéhez 

A kapcsoló kezdeti konfigurációs parancsai 

A kapcsoló alapszintű konfigurációjának elvégzése (eszköznév beállítása, privilegizált mód és vonali 

jelszavak beállítása, bejelentkezési és nap üzenetének beállítása, parancselőzmények számának 

korlátozása) 

A kapcsoló felügyeleti IP-címének és alapértelmezett átjárójának beállítása 

A kapcsolón telnet és SSH-kapcsolat konfigurálása 

A telnet és az SSH-protokollok közötti különbség 

Adatforgalom elfogására alkalmas szoftver használata 

Telnet forgalom elfogása és az elfogott csomagok elemzése 

A forgalomirányító kezdeti konfigurációjának parancsai 

A forgalomirányító interfészeinek konfigurálása (IP-cím és alhálózati maszk beállítása, leírás megadása, 

interfész engedélyezése és tiltása). 

A forgalomirányító tábla megjelenítésére, értelmezése 

Végberendezés csatlakoztatása a hálózati eszközökhöz, IP címek beállítása 

A közvetlenül csatlakozó hálózatok elérhetőségének ellenőrzése 

Hibaelhárítás, hálózateltérési hibát okozó téves konfiguráció észlelése, korrigálása 

 

2. Kapcsolási alapok 10 óra 

A második rétegbeli kerettovábbítás folyamata 

MAC-tábla ismerete, felépítésének folyamata, használatának módja 

A kapcsoló MAC-tábláját megjelenítése, kiürítése 

A kapcsoló MAC-táblájának felépítése nyomon követése adatforgalom elfogására alkalmas szoftver vagy 

szimulációs szoftver használatával 
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A kapcsolási módok (töredékmentes továbbítás, gyorstovábbítás, tárol-és továbbít módszer) ismerte és 

azok összehasonlítása 

Az ütközési tartomány és a szórási tartomány fogalma, összehasonlítása, megkülönböztetése, adott 

topológián az ütközési és a szórási tartományok megállapítása.   

  

3. VLAN-ok használata, VLAN-ok közti forgalomirányítás 44 óra 

A VLAN-ok szerepe, jelentősége, használatának célja 

A VLAN-ok fontosabb típusait: adat, hang, felügyeleti és natív VLAN 

A VLAN-ok megvalósításának módjai 

A VLAN ID fogalma, szerepe 

A normál és kiterjesztett VLAN létrehozására használható VLAN ID-tartomány ismerete, különbség 

közöttük 

VLAN-ok létrehozása, törlése, módosítása 

A a kapcsoló portjainak lehetséges működési módjai (hozzáférési, trönk), különbségek 

A kapcsoló portjainak hozzáférési módúra konfigurálása és VLAN-hoz rendelése 

A kapcsoló portjainak trönk módúra konfigurálása, azon a natív és az átengedett VLAN-ok beállítása.  

A 802.1q protokoll ismerete és keret elemzése 

A kapcsolón a hozzáférési portként működő portok és a hozzájuk rendelt VLAN-ok megjelenítése 

Egy kapcsolón a trönkként működő portok megjelenítése 

Egy kapcsoló portján a működési mód (hozzáférési, trönk) ellenőrzése 

A hozzáférési és a trönk portok hibaelhárítása 

A VTP-protokoll ismerete, használata 

A VTP módok (kliens, szerver, transzparens) feladat, működése, VTP konfigurálása 

A VTP-protokoll hibafelderítése és elhárítása 

VLAN-ok kialakítása többkapcsolós hálózatban 

"router-on-a-stick" forgalomirányítás megvalósítása VLAN-ok között 

Routed port konfigurálása többrétegű kapcsolón, hagyományos forgalomirányítás megvalósítása 

többrétegű kapcsolóval VLAN-ok között 

VLAN-ok létrehozása, SVI-interfészeken IP-cím beállítása, fizikai porton trönk működési mód beállítása, 

VLAN-ok közti forgalomirányítás konfigurálása SVI-interfészek használatával 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás hibakeresése és -elhárítása 

4. Második rétegbeli redundancia  22 óra 

Az első és második rétegbeli LAN-redundancia szerepe, szükségessége. 

A redundánsan kialakított hálózatok esetén felmerülő problémák értelmezése (szórási vihar, MAC-tábla-

instabilitás, többszörös kerettovábbítás) 



  2020. 

534  

A redundánsan kialakított hálózat problémáinak szimulációs szoftver segítségével történő bemutatása, 

modellezése 

A feszítőfa-protokoll szerepe, feladata, működése, az ide kapcsolódó fogalmak ismerete (gyökérponti híd, 

Bridge ID, BPDU, gyökérponti port, kijelölt port, nem kijelölt port) 

A Bridge ID tartalma, felépítése 

A gyöképonti híd választásának folyamata, befolyásolása prioritás használatával 

A feszítőfa-protokoll által használt vonali költségek ismerete 

A gyökérponti híd választásának folyamata, befolyásolása prioritás használatával.  

A többi kapcsoló esetén képes a gyökérponti hídtól való költség megállapítás 

Portok szerepe (gyökérponti, kijelölt, nem kijelölt). 

Egy kapcsolón a jelenleg használt feszítőfa-protokoll, a györkérponti híd és a saját Bridge ID megjelenítése, 
a gyökérponti hídtól vett költség és a feszítőfa-protokollban részt vevő portok szerepe és költsége.  

A port felkapcsolása esetén az állapotváltozások (lezárt, figyelő, tanuló, továbbító, letiltott) értelmezése, 
jellemzése 

A feszítőfa-protokoll változásai (STP, RSTP, PVST+, rapid PVST+, MSTP), működésbeli eltérései 

A portfast, a BPDU-filter és a BPDU-guard szerepe, beállítása globálisan és portonként  

A feszítőfa-protokoll hibakeresése és hibaelhárítása 

A második rétegbeli portösszevonás szükségessége, lehetőségei.  

A portösszevonás előnyei, a feszítőfa- protokollra vonatkozó jelentősége.  

Portösszevonást megvalósító protokoll ismerete (LACP, PAgP), működése, portmódjai (kezdeményező, 
várakozó) 

EtherChannel kapcsolat kialakítása, megjelenítése, hibakeresése és hibaelhárítása 

5. Dinamikus címkiosztás IPv4-környezetben 26 óra 

A DHCPv4-protokoll működése, üzenetei (DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST, DHCPACK, 
DHCPNAK).  

A DHCP által használt üzenetek jellemzése.  

DHCP-folyamat üzeneteinek megjeleníteni és értelmezése adatforgalom elfogására használt szoftverrel 
vagy szimulációs szoftverrel 

DHCP-szolgáltatás engedélyezése és tiltása a forgalomirányítón 

DHCP hatókör konfigurálása a forgalomirányítón (kiosztható hálózat, alapértelmezett átjáró, DNS-
kiszolgáló, kiosztásból kizárt címek). 

DHCP-fenntartás konfigurálása és a bérleti idő beállítása a forgalomirányítón 

DHCP közvetítő használata a forgalomirányítón 

DHCP protokoll használatával dinamikus címigénylés beállítása végberendezésen és hálózati eszközön 

DHCPv4 esetén hibafelderítés és hibaelhárítás 

6. IPv6-os címzés és dinamikus címkiosztás IPv6-környezetben 44 óra 

Az IPv6-os címzés kialakulásának szükségessége 
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Az IPv6-csomag fejlécének fontosabb mezői (forrás és cél IPv6-cím, ugráskorlát, következő fejléc).  

Az IPv6-címek felépítése, szerkezete, a nibble, a prefix és a prefixhossz fogalma  

Az IPv6-cím rövidítésének szabályai, alkalmazása a gyakorlatban 

A IPv6 egyedi címek legfontosabb fajtái (globális egyedi cím, link-local cím, visszacsatolási cím, 
meghatározatlan cím, egyedi helyi cím).  

A globális egyedi cím szerkezete (globális forgalomirányító előtag, alhálózat-azonosító, interfész-
azonosító).  

EUI-64 módszer ismerete, és tetszőleges MAC-cím esetén az interfészazonosító előállítása EUI-64 
használatával.  

Statikus IPv6 vím beállítása hálózati eszközön és végberendezése, link-local cím beállítása, használata 

IPv6-kapcsolat kialakításs és tesztelése ping és traceroute parancsok használatáva 

Az ICMPv6-protokoll működése és lehetséges üzenetei 

A forgalomirányítón az IPv6-forgalomirányítás engedélyezése.  

Az IPv6-környezetben használt címmeghatározó protokoll (NDP) és annak üzenetei (RA, RS, NA, NS).  

A címmeghatározó protokoll működése és használata 

A címfeloldás és a duplikált címfelderítés menete és a használt NDP-üzenetek.  

IPv6-környezetben alhálózatok kialakítása 

IPv6-környezetben címzési terv készítése 

IPv6-hálózat működésének ellenőrzése és az alapvető hibák elhárítása 

A dinamikus címkiosztás lehetőségei IPv6-környezetben, a címigénylés folyamata SLAAC, állapotmentes és 
állapottartó DHCPv6 esetén.  

Az NDP protokoll üzenetei (RA, RS, NA, NS), azok jelentősége a dinamikus címkiosztás vonatkozásában 

A DHCPv6-folyamat legfontosabb üzenetei (Solicit, Advertise, Request, Information-Request, Reply stb.) 

A dinamikus címigénylési folyamat üzeneteinek megtekintése és elemzése egy adatforgalom elfogására 
alkalmas szoftverrel. Az elfogott üzenetek értelmezése.  

A forgalomirányítón dinamikus IPv6-címkiosztás konfigurálása SLAAC, állapotmentes és állapottartó 
DHCPv6 használatával.  

Kliens eszközökön (végberendezés és forgalomirányító) dinamikus címigénylés használata IPv6-os 
környezetben.  

A dinamikus címkiosztás leggyakoribb hibáinak felismerése és elhárítása IPv6 környezetben  

7. Harmadik rétegbeli redundancia  32 óra 

A harmadik rétegbeli redundancia szükségessége, megvalósításának lehetőségei  

Harmadik rétegbeli redundanciát tartalmazó hálózat tervezése.  

A First Hop Redundancy Protocols (FHRP) általános működési elve  

A virtuális router, a virtuális IP-cím és a virtuális MAC-cím jelentősége, a virtuális IP-cím használata  

Legalább egy FHRP-protokoll működésének ismerete (Virtual Router Redundancy Protocol [VRRP], Hot 
Standby Router Protocol [HSRP], Gateway Load Balancing Protocol [GLBP]). 

Az általa tanult FHRP-protokoll hatékony működésének konfigurálása.  
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Az általa tanult FHRP-protokoll beállításainak, valamint a forgalomirányító protokollbeli aktuális 
szerepének a megjelenítése.  

Az általa tanult FHRP-protokoll konfigurációs hibáinak felismerése, elhárítása 

8. Hálózatbiztonság, a kapcsoló biztonságossá tétele  40 óra 

Az alapvető biztonsági beállítások szükségessége a hálózati eszközökön.  

A LAN-okban előforduló leggyakoribb biztonsági problémák, támadási lehetőségek (MAC-cím-elárasztás, 
ARP-támadás, DHCP-kiéheztetés és -hamisítás, Telnet-támadások, Brute force-jelszó-támadás) felimerése.  

A leggyakrabban használt biztonsági módszerek szerepe, működési elve  

A MAC-cím-elárasztásos támadás folyamata és az általa okozott működési problémák értelmezése.  

A portbiztonság működése, és használatának lehetőségei. A portbiztonság megsértésével kiváltott 
állapotok közti különbség értelmezése.  

A kapcsolón portbiztonság konfigurálása.  

A portbiztonsággal konfigurált kapcsolóportok állapotának ellenőrzése, a lekapcsolt portok helyreállítása.  

A DHCP-snooping-technika ismerete, működése. A megbízható és nem megbízható port fogalma.  

Kapcsolón DHCP-snooping konfigurálása.  

A DHCP 82-es opció célja, használatának engedélyezése, tiltása 

ARP-inspection (DAI)konfigurálása az ARP-támadások megelőzése.  

Kapcsoló és forgalomirányító távoli elérése SSH-protokoll használatával.  

A SSH-elérés során fellépő hibák felismerése és elhárítása.  

9. Vezeték nélküli technológiák 40 óra 

A vezetékes és vezeték nélküli hálózatok összehasonlítása, előnyei és hátrányai megállapítására.  

A vezeték nélküli LAN (WLAN) szabványok, technológiák ismerete. 802.11 szabványok kompatibilitása 

A rádiófrekvencia és a frekvenciacsatorna fogalma 

A 802.11 szabványok által használt rádiófrekvencia-sáv és –csatornák fogalma, ismerete  

A vezeték nélküli hálózat kialakításához szükséges összetevők (vezeték nélküli hálózati kártya, vezeték 
nélküli hozzáférési pont, vezeték nélküli forgalomirányító) és feladataik 

A vezeték nélküli hálózat topológiái (ad hoc mód, infrastruktúra mód) 

A vezeték nélküli hálózat működési elve, a CSMA/CA közeghozzáférés-vezérlés 

A legfontosabb menedzsmentkeretek és vezérlőkeretek feladata (beacon frame, association request 
frame, authentication frame, RTS, CTS).  

A vezeték nélküli kliens és az AP társítási folyamatának lépései  

Otthoni, vezeték nélküli hálózat kialakítása, konfigurálása. Vezeték nélküli kliens eszközökkel vezeték 
nélküli hálózathoz csatlakozás.  

A leggyakoribb vezeték nélküli támadási módok (DOS-támadások, hamis AP-k, közbeékelődéses támadás).  

A vezeték nélküli hitelesítési módok, azok konfigurálása, használata.  

Vezeték nélküli forgalomirányító konfigurálása (például: DHCPkiszolgáló, SSID, hitelesítés, MAC-cím-
szűrés, porttovábbítás, távoli felügyelet, adminisztrátori jelszó).  
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Vezeték nélküli forgalomirányító internethez történő csatlakoztatása, megfelelő IP-címzés konfigurálása.  

A nagyvállalati, vezeték nélküli hálózati megoldások során használt eszközök ismerete (Wireless LAN 
Controller, Lightweight Access Point).  

A CAPWAP-protokoll működése.  

WLC-hez történő csatlakozás, a GUI-felület használata 

WLC-n a legalapvetőbb beállítások elvégzése (WLAN létrehozása, beállításai, APcsoportok kezelése).  

A vezeték nélküli hálózatokban előforduló leggyakoribb hibák felismerése és elhárítása.  

10. Forgalomirányítási alapok, statikus forgalomirányítás 32 óra 

Az irányítótábla szerepe, az irányítótáblában található sorok felépítése IPv4- és IPv6-környezetben.  

A forgalomirányító IPv4- és IPv6-irányítótáblájának megjelenítése, a benne található sorokat értelmezése 

IPv4- és IPv6-irányítótábla alapján a forgalomirányító döntési folyamatának ismertetése.  

A statikus forgalomirányítás szerepe, megvalósításának lehetősége.   

A statikus forgalomirányítás előnyei és hátrányai  

A statikus útvonalak megadási módjai (teljesen meghatározott, kimenő interfészt használó, következő 
ugrás címét használó útvonalak).  

A statikusan létrehozott útvonalak fajtái, szerepe (alapértelmezett statikus útvonal, lebegő statikus 
útvonal, hagyományos statikus útvonal, összevont statikus útvonal).  

Hatékony IPv4 és IPv6 statikus forgalomirányítás tervezése, megvalósítása 

IPv4 és IPv6 alapértelmezett statikus útvonal konfigurálása.  

Hagyományos és lebegő statikus útvonalak létrehozása IPv4 és IPv6 környezetben. 

A lebegő statikus útvonal szerepe, használata 

IPv4-és IPv6-környezetben útvonalösszevonás meghatározása, összevont statikus útvonal konfigurálása.  

 

Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások megnevezésű terület 

Szerverek és felhőszolgáltatások 108 óra 

1. Virtualizáció és konténerek  54 óra 

A virtualizáció megvalósítási módjai, a szerver- és kliensoldali virtualizáció eszközei.  

Virtuális gépek telepítése, hardverparamétereik beállítása, pillanatképek létrehozása.  

A konténer fogalma, alkalmazási lehetőségei.  

A különböző virtualizációs megoldások használata: Hyper-V, KVM, VMware.  

Néhány ismertebb konténertechnológia használata (pl. Docker, LXC), konténert létrehozása, indításai, 
hálózati elérés konfigurálása.  

2. Windows szerver telepítése és üzemeltetése 54 óra 

A Windows Server különböző kiadásainak fontosabb jellemzői és licencelési módja.  

A telepítéshez szükséges hardverkövetelmények meghatározása.  

Különböző telepítési módok ismerete (beleértve a hálózatról történő is)  
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A Windowsban használatos fájlrendszerek ismerete, a partíciók jellemzői.  

Windows Server telepítése fizikai és virtuális gépre.  

Az operációs rendszer frissítése, verzióléptetés.  

Szerepkörök és tulajdonságok megtekintése és telepítése a Server Manager segítségével.  

Állapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ellátása a Server Manager segítségével.  

A PowerShell alapvető használata, egyszerű adminisztrátori feladatok ellátása PowerShell szkriptek 
írásával.  

Rendszerfelügyeleti eszközök használata (MMC).  

Az állomány-kiszolgáló szerepkör beállítása (megosztások, tárolók létrehozása, kvóták és szűrések 
beállítása).  

A nyomtatószolgáltatás, nyomtatási sorok beállítása, kezelése.  

DHCP-, DNS-, DFS- és WINS-szerver telepítése és adott paraméterekkel történő beállítása.  

A biztonsági megfontolások a Windows operációs rendszerekben (hitelesítés, engedélyezés, fájlrendszer-
jogosultságok, Windows-tűzfal, felhasználók felügyelete).  

A címtárszolgáltatás alapfogalmai, célja, az Active Directory elemei, felépítése (erdő, fa, tartomány).  

Az Active Directory tartományvezérlő telepítése és beállítása új és meglévő tartományban egyaránt.  

Kliensgépek tartományba be- és kiléptetése 

A címtárszolgáltatás objektumai (felhasználók, csoportok, számítógépfiókok és szervezeti egységek) és 
azok kezelési feladatait.  

Csak olvasható tartományvezérlő telepítése.  

A csoportházirendek célja, lehetőségei, felépítése, a szabályok öröklőde.  

A tartományi gépek és felhasználók számára a működési környezetet központi beállítása 
csoportházirendek segítségével.  

A szerver távoli elérési módjai, a Távoli asztal szolgáltatás használata 

Web- és FTP-szerver telepítése, beállítása és üzemeltetése.  

A Server Core telepítési változat jellemzői, telepítése.  

A szerverek távoli menedzselését segítő alkalmazás (RSAT) kezelése.  

A Windows Server Backup szolgáltatás telepítése, biztonsági mentések készítése.  

VPN-kapcsolat konfigurálása.  

Vírusirtó szoftvert telepítései, kezelése.  

A tanúsítvány fogalma, célja, különböző célokra készült tanúsítványok létrehozása és telepítése.  

Adatbázis-kezelés alapjai megnevezésű tanulási terület 

Adatbázis-kezelés I. tantárgy 72 óra 

1. Az adatbázis tervezés alapjai 5 óra 

Az adatbázis-tervezés fogalmai. 

A redundancia szerepe, káros következményei. 

Az anomáliák fajtái. 
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A dekompenzáció szerepe a redundancia csökkentésére. 

Az ER-Modell szerepe és jelölésrendszere. 

A relációs adatbázisok legfontosabb jellemzői (elsődleges kulcs, idegen kulcs, rekord, mező, 

kapcsolattípusok stb.). 

Az ER-modell relációs-modellre való átalakításának szabályai. 

2. Adatbázisok létrehozása 5 óra 

DDL parancsok használata: 

CREATE utasítás adatbázisok és táblák létrehozására. 

A választott SQL-szerver legfontosabb adattípusai. 

A táblák létrehozásánál alkalmazható mezőszintű és táblaszintű záradékok (NULL, NOT NULL, 

UNIQUE, PRIMARY KEY, REFERENCES stb.). 

Az indexek szerepe és létrehozása. 

A DROP utasítás, az adatbázisok, táblák és indexek törlésére. 

Az ALTER utasítás, az adatbázisok, táblák és indexek módosítására 

3. Adatok kezelése 10 óra 

DML parancsok használata: 

Az INSERT utasítás, a rekordok hozzáadására. 

Az UPDATE utasítás, az adatok módosítására. 

A DELETE utasítás, rekordok törlésére 

4. Lekérdezések 46 óra 

SELECT utasítás szerepa, szintaxisa. 

Az adatsorok szűrésére szolgáló WHERE záradék, a záradékban használható operátorok (=, <=, >=, <>, >, 

<, !=, ^=, BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL, IS NOT NULL, AND, OR, NOT) és alkalmazásuk. 

Az adatsorok rendezésre használt ORDER BY záradék, egy- vagy többkulcsos rendezési sorrendet 

beállítása. 

Az álnevek szerepe és használata. 

Helyettesítő (wildcard) karakterek. 

Az ismétlődő sorok elnyomása, a DISTINCT záradék alkalmazása. 

A táblák összekapcsolására alkalmazott záradékok (INNER, LEFT, RIGHT JOIN). 

Az adatok csoportosítására használt GROUP BY záradék. 

A csoportosított adatok szűrésére használt HAVING záradék. 

A megjelenő adatsorok limitálására használt záradék (például TOP/LIMIT). 

A számított mezők készítésének módja. 

Az aggregált függvények (COUNT(), MIN(), MAX(), SUM(), AVG()). 

A lekérdezésben használt egyéb függvények (CONCAT(), FORMAT(), LENGTH(), SUBSTR(), REPLACE(), 

TRUNC(), ROUND(), stb.. 

5. Adatbázisok mentése és helyreállítása 6 óra 

A teljes vagy inkrementális mentés szerepe és a választott SQL-szerveren a mentéshez alkalmazott 

parancsok. 

A helyreállítás típusai, a helyreállításhoz használt parancsok 

 

Szakmai angol megnevezésű tanulási terület 

Szakmai angol 108 óra 

1. Hallás utáni szövegértés 15 óra 
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Az angol nyelvű hallás utáni szövegértés fejlesztése 

Önálló szóbeli kommunikáció 

IT szakterület idegen nyelvi kifejezései 

IT szakterületre vonatkozó hallott szöveg megértése 

Bevezető szintű szakmai ismeretek megértése, biztos elsajátítása 

Szakmai ismereteket feldolgozó videó és van animáció, narráció, párbeszéddel kísért interaktív elektronikus 
anyag feldolgozása, megértése 

2. Szóbeli kommunikáció 15 óra 

A beszédkészség fejlesztése 

Önálló idegen nyelvi kommunikáció angolul 

Hétköznapi, munkahelyi vagy más informatikához kapcsolódó környezetben zajló szituációban folytatott 
párbeszéd 

Szakmai témájú bemutató készítése, előadása 

Párbeszéd egymással, a tanárral IT témakörökben 

3. Szóbeli kommunikáció IT-környezetben projekt alapon I. 12 óra 

A tanulóknak három-négy fős csoportban egy általuk kiválasztott informatikai termék gyártójának vagy 
forgalmazójának szerepét kell felvállalniuk. A projekt végeredménye két, saját készítésű, pár perces videó 
lesz. Az egyiken bemutatják a terméket (mintaként az első témakörben megtekintett videók szolgálhatnak). 
A csoport minden tagjának szerepelnie kell és meg kell szólalnia a videón. Javasolt megoldás, hogy a 
bemutató stúdióbeszélgetésként, párbeszédes formában folyjon (ilyenre is számtalan példát lehet találni a 
videómegosztókon és oktatási portálokon). A másik videón egy videókonferencia-beszélgetés zajlik. A 
csapat egyik része a cég eladásért felelős részlegét képviseli, míg a többiek vevőként, illetve ügyfélként 
vesznek részt a beszélgetésben. A cél itt is a termék bemutatása, az ár és a terméktámogatás részleteinek 
megbeszélése.  

4. Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása  18 óra 

Az írásos angol nyelvi szakmai szöveg megértése 

Angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása, értelmezése 

- IT-alapismeretek, programozás vagy weblapkészítés témakörben, a szakmai tanulmányaikhoz 
kapcsolódó bevezető jellegű elektronikus tananyag  

- Termékleírás, kézikönyv  
- IT-trendekkel, újdonságokkal, hírekkel foglalkozó portál  

5. Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail 15 óra 

Az angol nyelvű e-mail formai szabályai (megszólítás, köszönetnyilvánítás, elköszönés) és általános formulái 

Rövid és egyszerű e-mailek, 10-12 mondatból és érdemi információkból álló informatikai témájú 
levélváltások 

Az e-mailes feladatokat két-három fős csoportban végezzék a tanulók, és minden esetben találjanak ki egy 
életszerű szituációt, majd ebben osszák szét a szerepeket. A levélváltásokra másolatban mindig tegyék rá a 
tanárt is, aki így nyomon követheti és tanácsaival segítheti a tevékenységet.  

6.  Keresés és ismeretszerzés angol nyelven 15 óra 

A célirányos ismeretszerzés és információhoz jutás 
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Hatékony keresőeszközök alkalmazása, keresési stratégiák, módszerek 

Miniprojekt elkészítése és dokumentálása: 

A tanulók találjanak ki maguknak egy miniprojektet egy olyan szakmai területen, ahol még nem 
rendelkeznek számottevő ismeretekkel, majd keressenek minden lépés megtételéhez megfelelő 
internetes forrást vagy leírást. A feladat könnyebb megértéséhez egy lehetséges miniprojekt:  

A tanulók egy egyszerű weblapot fognak elkészíteni, melynek keretében az alábbi kérdésekre 
keresnek választ.  

‒  Mi az a HTML?  

‒  Hogyan készíthetünk egyszerű weblapot?  

‒  Hogyan formázzunk félkövér stílussal szöveget?  

‒  Hogyan helyezhetünk el hivatkozást egy weboldalon?  

‒  Hogyan helyezhetek el egy képet a weboldalon?  

‒  Hogyan készíthetek főcímet és alcímet?  

7. Szóbeli kommunikáció IT-környezetben projekt alapon II.  18 óra 

Az olvasott szöveg értelmezése, önálló szövegalkotás, írásbeli kommunikáció készségeinek elmélyítése 
izgalmas, játékos formában  

Projekt elkészítése (korábbi projekt folytatása, vagy új választása): 

A feladat egy termék vagy szolgáltatás bemutatására szolgáló brosúra elkészítése. A projektet egy 
kutatási résszel kezdik a csapatok, ahol igyekeznek mindenféle információt begyűjteni a 
népszerűsítendő termékről. A begyűjtött információk rendszerezése után önálló szövegalkotással 
készítsék el a brosúrát.  

A projektcsoportok igyekezzenek újszerű formában és megközelítésben elkészíteni az ismertetőt. Az 
elkészült dokumentumot angol nyelvű kísérő e-mail csatolmányaként küldjék el a tanáruknak. A 
projekt kidolgozása során minden rendelkezésre álló technikai eszközt használhatnak a tanulók, de 
a korábbi projektfeladathoz hasonlóan ügyelni kell arra, hogy most se a technikai megvalósítással 
teljen el az idő.  
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2/14. évfolyam  

Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület 

Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62 óra 

1. Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 11 óra 

Az álláskeresés lépései, idegen nyelvi szókincsei (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt 
tulajdonságok, szakmai gyakorlat stb.).  
Szakmai álláshirdetések megértése 
Álláshirdetés követelményeinek értelmezése – szakmai hozzáértés 
Az álláshirdetésnek és a választott szakmának megfelelően az egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos 
űrlapok helyes kitöltésének begyakorlása.  

Receptív (olvasott szöveg értése) és produktív (íráskészség) kompetencia fejlesztése 

2. Önéletrajz és motivációs levél 20 óra 

Önéletrajzok típusa, tartalmi és formai követelményei 
Önéletrajzok tipikus szófordulatai 
Saját önéletrajz megfogalmazása nyelvi helyességgel és igényességgel 
A hivatalos levél tartalmi és formai követelményei (az állás megpályázásához( 
Gyakran használt szakmai kifejezések, kulcsfontosságú kompetenciák idegen nyelvi kifejezései 

3.  „Small talk” – általános társalgás 11 óra 

Segíti a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, 
oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a beszélgetés 
lezárásában. 

A small talk során érintett témák semlegesek legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott 
szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés 
(odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, 
szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív 
részvétel szabályait, fordulatait.  

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak fontos a 
telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. A témakör során elsősorban a 
tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a témához kapcsolódó internetes videók és 
egyéb hanganyagok hallgatása során receptív készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 

4. Állásinterjú  20 óra 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikációt folytatni az 

állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja 

emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan.   

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran használt kifejezéseket. 

 

Hatékony tanulás, önfejlesztés és csoportmunka I. megnevezésű tanulási terület 

IKT projektmunka II. tantárgy 248 óra 

A képzés során minden kompetenciafejlesztési témakör újra meg újra előkerül, tartalmilag és gyakorlati 
szempontból kibővítve, míg a diákok készségszinten el nem sajátítják a skilleket.  
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1. Önismereti és kommunikációs készségek fejlesztése II.  12 óra 

A témakör elsődleges célja, hogy a tanulók megfelelő önismerettel rendelkezzenek, fel tudják mérni saját 
képességeiket, és azokhoz mérten tudatosan használják a kommunikáció alapeszköztárát a gyakorlatban, 
ezzel is elősegítve digitális kompetenciáik fejlődését. Megismerjék és begyakorolják a hatékony és 
asszertív kommunikáció fajtáit, és készségszinten is elsajátítsák azokat. A kommunikációs készségek 
fejlesztése révén készségszintű kommunikációra lesznek képesek a szakmai vizsgán, vagyis vizsgafeladatuk 
előadása során anélkül tudnak megfelelő kommunikációs stílust és eszközöket alkalmazni, hogy az 
figyelmet és energiát vonna el a szakmai tartalomtól.  

 
Kommunikáció: (3-4. szakasz folyamatosan) 3-4. szakasz  

Kommunikációs hibák azonosítása és felismerése  

Egyirányú és kétirányú kommunikáció ismérvei  

Kommunikáció viszonylagosságának értelmezése  

Kommunikációs értékek azonosítása  

  
4. szakasz  

Kérdezéstechnika módszereinek elsajátítása és önálló használata  

SCARF-modell elméleti háttere  

SCARF-modell alkalmazása a gyakorlatban  

Kérdezéstechnikai alapok  

A nonverbális kommunikáció eszköztára és használata a gyakorlatban  

  

2. Csapatmunka és együttműködés II. 12 óra 

A témakör elsődleges célja, hogy a diákok képesek legyenek csapatban dolgozni, megismerjék a hatékony 
együttműködés területeit, módszereit és ezen ismereteken keresztül a többi témakörben is hatékonyan 
tudjanak feladatot megoldani. Tisztában legyenek a csapatban betöltött szerepükkel és annak megfelelően 
dolgozzanak. A témakörben fejlesztett készségek felkészítik a tanulókat a valós munkakörnyezetre, így a 
munkaerőpiacra belépve nem jelent majd kihívást számukra egy adott csapatba való beilleszkedés, illetve 
már zajló projektbe való bekapcsolódás.  

  

 
Csapatmunka: (3-4. szakaszban folyamatosan)  

- Csapaton belüli lehetséges szerepek felismerése és feldolgozása  
- Csapatkompetenciák és felmérésük  
- Saját csapat erősségeinek és gyengeségeinek összesítése  
- Meglévő csapaton belüli szerepek azonosítása  
- Saját motivációs profil feltérképezése  
- Motivációs tényezők értelmezése és egyeztetése  
- Belső motivációs elmélet és alkalmazása  

  
Együttműködés (3-4. szakaszban folyamatosan)  

- Együttműködés feltételei a feladatmegoldás során  
- Együttműködés és a versengés különbségének feldolgozása  
- Eltérő nézőpontok hatása  



  2020. 

544  

- Csapaton belüli információáramlás nehézségei  
- Utasítások utóélete, felelősségvállalás, felelősségáthárítás  
- Konfliktuskezelési források, módok  
- Egyéni konfliktuskezelési preferenciák azonosítása, előnyök-hátrányok feldolgozása  
- Változásokhoz való hozzáállás, változási görbe ismerete, gyakorlatban való felismerése  

 
3-4. szakasz:  

Problémaelemzési technikák:  

- Problémák lehetséges okainak feltárása  
- A felmerülő problémák gyökérokainak azonosítása Ötletgenerálási technikák:  

3. Prezentációs készségek fejlesztése II.  12 óra 

A témakör célja, hogy a tanulók megértsék és begyakorolják az oktatási tananyaghoz kapcsolódó 
előadásmódok alapvető szabályait, megtanuljanak gazdálkodni az idővel és képesek legyenek beosztani a 
felkészülés és a prezentálás arányát. Könnyedén fel tudják építeni és meg tudják szerkeszteni egy előadás 
vázlatát, majd képesek legyenek azt élőszóban bemutatni és felhasználni a projektmunka során is. Mivel 
egy projekttel kapcsolatos prezentáció elkészítése a tanulói csoportnak önmagában egy önálló feladatot 
jelent, az előkészítési feladatok hatékony megoldásához a tanulóknak meg kell ismerniük a megfelelő 
időgazdálkodási és egyéb tervezési metódusokat. A prezentációs készségek elsajátításával a tanulóknak 
nem okoz majd gondot a szakmai vizsgafeladat formai összeállítása és előadása, és valós 
projektkörnyezetben is képesek lesznek az elvárásoknak megfelelően bemutatni feladataikat.  

  
3-4. szakasz:  

Hatékony feladattervezés és -szervezés:  

- Tervezés hatása a munkavégzésre  
- Tervezés és megvalósítás helyes aránya  
- Feladatok elvégzésének megszervezése – párhuzamosságok, egymásra építkezés, szűk keresztmetszet  

Felkészülés a prezentációs anyagok előkészítésére:  

Feladatok priorizálása:  

- Priorizálási szempontok a feladatok megvalósítása során  
- Sürgős-fontos mátrix Időgazdálkodás:  
- Időrabló tevékenységek összegyűjtése  
- Megoldási lehetőségek azonosítása Váratlan helyzetek kezelése:  
- Nem tervezett események típusai  
- Nem tervezett, váratlan események kezelése  
- „Újratervezés”  

Prezentáció megtervezése  

- Prezentációra való felkészülés  
- A „jó előadás” szabályai  
- Írásos prezentáció alapvető szabályai, tartalmi elemei, kinézete  
- Moderációs technikák megismerése  
- Prezentáció  

Verbális gyakorlatok a jó előadói készség elsajátításához.  

4. Projektszervezés és -menedzsment II.  12 óra 

A projektmenedzsment elméletének ismeretével és gyakorlati elsajátításával a tanulók képessé válnak 
csapatban előkészíteni, feldolgozni és prezentálni egy-egy konkrét projektmunkát. Az alábbiakban felsorolt 
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témák ismerete lehetővé teszi a tanulók számára, hogy akár a duális képzésbe, akár tanulmányaikat 
követően a munkaerőpiacra belépve hatékonyan közreműködjenek valós projektekben is.  

  
Projektmenedzsment alapjai 3-4. szakaszban folyamatosan 

Projekt fogalma:  

- Projekt fogalmának tisztázása  
- Projekt és feladat elkülönítése Projektéletciklus elemei:  
- Projektek általános életciklusának bemutatása  
- Az életciklus-elemek jellemzőinek feldolgozása Projektek kezdeményezése és definiálása:  
- A projektötlettől a projektek elfogadásáig  
- Projektek terjedelmének dimenziói Projekttervezés és erőforrás-tervezés:  
- Feladattervek meghatározása  
- Projektfeladatok ütemezése – egymásra épülés, párhuzamosságok, szűk keresztmetszetek kezelése  
- Erőforrások típusai és tervezésük Projektszervezet felállítása:  
- Projektszervezet felépítése  
- A projektszervezet tagjainak feladatai és felelőssége  
- Projektcsapat tagjainak kiválasztása  

3-4. szakaszban  

Projektmenedzsment haladó szinten:  

- Projektek megvalósítása, megvalósítás-mentoring  
- Projektmegvalósítás feladatai  
- Monitoring és beszámolás a projektmegvalósítás során  
- Érdekcsoportok kezelése (stakeholder management)  
- Projektekhez kapcsolódó érdekcsoportok  
- „Stakeholder-térkép” készítése Projektcsapatok vezetése:  
- Hierarchián kívüli irányítás jellemzői  
- Projektcsapat irányítása  
- Kommunikáció a projektcsapaton belül  
- Projektcsapat motiválása  

5.  Csapatban végzett projektmunka II.  200 óra 

A témakörben a tanulók kis csoportokban végzett, szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó projektek 
megvalósítása közben gyakorolják és mélyítik el szakmai készségeiket és a soft skilleket. A csapatban 
végzett projektmunka következetes dokumentálása lehetőséget teremt a diákok számára a karrierjük 
szempontjából is fontos szakmai portfólió építésére. 

Hálózatok megnevezésű tanulási terület 

Hálózatok II. tantárgy 324 óra 

1. Dinamikus forgalomirányítási ismeretek  40 óra 

A statikus és dinamikus forgalomirányítás közti különbség, előnyök, hátrányok 

A dinamikus belső forgalomirányító protokollok működési elve 

A dinamikus forgalomirányító protokollok csoportosítása osztályosság (osztály nélküli, osztályalapú), a 
felhasználás helye (külső, belső), működési mód (távolságvektor-alapú, kapcsolatállapot-alapú) szerint 

Legalább egy távolságvektor-alapú dinamikus forgalomirányító protokoll ismerete (pl. RIP, RIPv2, EIGRP), 
működése 

Az általa ismert távolságvektor-alapú forgalomirányító protokoll konfigurálása, működésének ellenőrzése, 
hibaelhárítása 

A távolságvektor-alapú és a kapcsolatállapot-alapú forgalomirányító protokollok közti különbség. A 
kapcsolatállapot-alapú forgalomirányító protokollok működési elve. 
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Az OSPFv2 és OSPFv3 forgalomirányító protokollok működése. A forgalomirányítók közötti szomszédság 
kialakulásának feltételei és folyamata 

Az OSPF által használt üzenettípusok (Hello, DBD, LSR, LSU, LSAck) és azok szerepe 

A hello és a halott időzítők szerepe, azok értékének megváltoztatása 

Az OSPF-hálózattípusok (pont-pont, szórásos többes hozzáférés, nem szórásos többes hozzáférés, pont-
többpont, virtuális összeköttetés) 

A többes hozzáférésű hálózatok kihívásai (többszörös hozzáférési viszonyok, túlzott LSA-elárasztás) 

A router ID, a DR és a BDR fogalma és szükségessége a többes hozzáférésű hálózatokban 

A router ID megválasztásának folyamata, a router ID értékét beállítása, illetve ennek hiányában a 
meghatározása 

A DR/BDR-választás folyamata, befolyásolása interfészprioritás, illetve router ID módosításával 

A passzív interfészek szerepe, annak megállapítása, hogy egy forgalomirányító mely interfészét kell 
passzívként konfigurálni 

OSPFv2 és OSPFv3 esetén passzív interfész beállítása 

Alapértelmezett útvonal továbbhirdetése egyterületű OSPFv2 és OSPFv3 esetén 

Egyterületű OSPFv2 és OSPFv3 konfigurálása, illetve már meglévő OSPFv2- és OSPFv3-terület kiegészítése 

Hibaelhárítást végzése egyterületű OSPFv2 és OSPFv3 esetén, a hibaelhárítás során használatos 
legfontosabb parancsok 

Az OSPF-területek jelentősége, a többterületű OSPFv2 és OSPFv3 működése 

Többterületű OSPFv2 és OSPFv3 konfigurálása, illetve már meglévő konfiguráció kiegészítése, módosítása 

Alapértelmezett útvonalat behirdetése többterületű OSPFv2 és OSPFv3 hálózatokba 

Többterületű OSPFv2 és OSPFv3 működésének ellenőrzése, hibaelhárítása 

2. Hálózatbiztonság  40 óra 

Napjaink hálózati fenyegetéseil, a CyberSecurity jelenlegi állapota. 

A fenyegetés, sebezhetőség és kockázat fogalma, a kockázatkezelés módszerei 

A hacker fogalma, fajtái, lehetséges indítékai 

Az etikus hacker fogalma és az etikus hacker által használt eszközök (pl. jelszófeltörő programok, 
hálózatmonitorozó programok, csomagelfogó programok stb.) 

A malware fogalma, fajtái (vírus, féreg, trójai, spyware, adware, scareware, phishing, rootkits, 
ransomware), az egyes fajták közti különbségek 

A hálózati támadások fontosabb típusai (felderítés, jogosultságmegszerzés, social engineering, 
szolgáltatásmegtagadás 

Az IP-, ICMP-, TCP-, UDP-, ARP-, DNS- és DHCP-protkollok sebezhetőségei 

Az adatbázisok elleni támadások lehetőségei (pl. SQL-injection) 

A webes és levelezési szolgáltatások sebezhetőségei 

Egy kapcsolón a porttükrözés beállítása (SPAN), a hálózati forgalom megfigyelése céljából 

A hálózatbiztonsági házirend fontossága 

Az egyes támadástípusok esetén használható megelőzési és hatástalanítási technikák 
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A forgalomirányító védelmének három területe (fizikai biztonság, az operációs rendszer biztonsága, 
router hardening) 

A forgalomirányítón létrehozható felhasználói szintek és működésük 

A forgalomirányítón különböző szintű felhasználók létrehozása, hozzájuk jogosultságok rendelése 

A role-based CLI-hozzáféréssel, a root view, a CLI-view és a superview fogalma, működése 

A forgalomirányítón superview, root view és CLI-view létrehozása, működése, ellenőrzése 

A szállítási réteg sebezhetősége, a TCP- és UDP-protokoll elleni támadások 

Az AAA fogalma, összetevői 

A külső központi szerveren történő hitelesítés és hozzáférés-kezelés jelentősége 

A RADIUS-protokoll működése, szerepe 

Forgalomirányítón AAA megvalósítása, használata, távoli eléréséhez RADIUS-hitelesítés használata 

Vezeték nélküli hálózatban RADIUS-hitelesítés konfigurálása, használata.  

A hitelesítés, sértetlenség és megbízhatóság (authentication, integrity, confidentiality) jelentése, a 
köztük lévő különbségek.  

A kriptográfia jelentősége, egyszerűbb titkosítási algoritmusok (Vigenere-kódolás, Ceasar-kódolás). 

A titkos kulcs és a nyilvános kulcs fogalma.  

A szimmetrikus kulcsú és az aszimmetrikus kulcsú titkosítás működési elve. Szimmetrikus kulcsú és 
aszimmetrikus kulcsú titkosítási eljárások (DES, AES, RSA).  

Hash algoritmusok feladata, a leginkább használt hashképző algoritmusok (MD5, SHA).  

3. Hozzáférési listák használata  30 óra 

A forgalomszűrés szükségessége, megvalósítása hozzáférési listák alkalmazásával.  

A hozzáférési listák használatának célja és működése.  

A helyettesítő maszk szerepe a hozzáférési listák vonatkozásában, a helyes helyettesítő maszk 
meghatározása.  

A normál hozzáférési lista nyújtotta forgalomszűrési lehetőségek.  

A normál hozzáférési lista alkalmazásának legmegfelelőbb helyének meghatározása.  

Számozott és nevesített normál hozzáférési listát készítése IPv4környezetben.  

Nevesített normál hozzáférési lista szerkesztése, módosítása.   

A normál hozzáférési lista működésének ellenőrzése, az átengedett és eldobott csomagok száma.  

Normál hozzáférési listákon hibakeresés és hibaelhárítás elvégzése.  

A kiterjesztett hozzáférési lista nyújtotta forgalomszűrési lehetőségek.  

A kiterjesztett hozzáférési lista alkalmazásának legmegfelelőbb helyének meghatározása.  

Számozott és nevesített kiterjesztett hozzáférési listát készítése IPv4 környezetben.  

Nevesített kiterjesztett hozzáférési lista szerkesztése, módosítása.  

A kiterjesztett hozzáférési lista működésének ellenőrzése, az átengedett és eldobott csomagok száma.  

Kiterjesztett hozzáférési listákon hibakeresés és hibaelhárítás elvégzése 
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A távoli elérést biztosító VTY-vonalak védelmének jelentősége  

Normál és kiterjesztett hozzáférési lista segítségével a VTY-vonalak védelme.  

A VTY-vonalakra alkalmazott normál, illetve kiterjesztett hozzáférési lista működésének ellenőrzése és 
hibaelhárítása.   

4. Statikus és dinamikus címfordítás lehetőségei  30 óra 

Az IPv4-címfordítás (NAT) szükségessége, a címfordítás előnyei és hátrányai  

A címfordítás nyújtotta lehetőségek, a címfordítás fajtái (statikus címfordítás, dinamikus címfordítás, 
portcímfordítás, porttovábbítás).  

A címfordítás fajtái közötti különbségek  

A címfordításhoz kapcsolódó címek négy típusa (belső helyi cím, belső globális cím, külső helyi cím, 
külső globális cím).  

A megfelelő címfordítási típus kiválasztása.  

A belső és külső hálózat határának megállapítása.  

Annak megállapítása, hogy melyik eszközön szükséges címfordítás kialakítása.  

Statikus címfordítás konfigurálása, ellenőrzése és hibaelhárítása.  

Dinamikus címfordítás konfigurálása, ellenőrzése és hibaelhárítása.  

Túlterheléses dinamikus címfordítás vagy portcímfordítás (PAT) konfigurálása, ellenőrzése és 
hibaelhárítása.  

Port továbbítás konfigurálása, ellenőrzése és hibaelhárítása.  

A címfordítási tábla (NAT-tábla) megjelenítése, ellenőrzése, kiürítése. A NAT-táblában szereplő 
bejegyzések értelmezése.  

Szimulációs szoftver segítségével egy címfordítást használó adatcsomag harmadik rétegbeli fejlécének 
változásának végig kísérése.  

5. WAN-technológiák  30 óra 

A WAN- és az OSI-modell kapcsolata.  

A WAN fogalma használatának célja.  

A WAN-összetevők és -eszközök.  

A WAN működése, üzemeltetése.  

A LAN és a WAN határának megállapításe.  

A publikus és privát WAN-technológiák, azok összehasonlítása és adott szempontok szerint a 
legmegfelelőbb technológia kiválasztása.  

A soros pont-pont kapcsolat kommunikációs szabványai.  

A PPP-protokoll működése, lehetőségei.  

Adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel PPP-keret elfogása, a keret fejlécének részei.  

Forgalomirányítók között PPP-kapcsolat kialakítása, ellenőrzése, hibaelhárítása.  

PPP-kapcsolaton hitelesítés (PAP, CHAP) használata. A hitelesítési módok működése, a két hitelesítési 
mód közötti különbségek.   
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PPP-kapcsolaton konfigurált hitelesítés működésének ellenőrzése, hibaelhárítása.  

Az eBGP forgalomirányító protokoll szerepe, fontosabb tulajdonságai, működése.  

Az eBGP-protokoll alapszintű konfigurálása.   

6. Virtuális magánhálózat (VPN) kialakítása  40 óra 

A virtuális magánhálózat szükségessége, szerepe, alapvető funkciói.  

A virtuális magánhálózat nyújtotta lehetőségek, előnyei és hátrányai.  

A legelterjedtebb VPN-technológiák (Remote-Access VPN, Site-to-Site VPN).  

Az IPSec-technológia, az IPSec-keretrendszer működése, összetevői.  

A Remote-Access VPN nyújtotta lehetőségei, alkalmazási területei.  

A Remote-Access VPN összetevői.  

Remote-Access VPN-konfigurálása forgalomirányítón.  

Remote-Access VPN-kapcsolat kialakítása végberendezésen.  

A Remote-Access VPN-kapcsolat ellenőrzéséhez ajánlott parancsok, és azok megfelelő használata a 
Remote-Access VPN-kapcsolat működésének ellenőrzésére.  

A Site-to-Site VPN nyújtotta lehetőségei, alkalmazási területei 

A Site-to-Site VPN összetevői.  

Site-to-Site VPN-konfigurálása forgalomirányítón.  

Site-to-Site VPN-kapcsolat kialakítása forgalomirányítók között.  

A Site-to-Site VPN-kapcsolat ellenőrzéséhez ajánlott parancsok, és azok megfelelő használatával a Site-
to-Site VPN-kapcsolat működésének ellenőrzése.  

7. Minőségbiztosítási alapok, hálózatfelügyelet megvalósítása  40 óra 

A hálózati forgalom hatása az átvitel minőségére.  

A különböző típusú forgalom (hang, adat, videó) számára szükséges minimális hálózati követelmények 
meghatározására  

A hálózati eszközök által használt, sorba rendező algoritmusok.  

A különböző szolgáltatásminőségi (QoS) modellek.  

A QoS által használt mechanizmusok hogyan biztosítják az átvitel megfelelő minőségét.  

Alapszintű QoS konfigurálása forgalomirányítón.  

Legalább egy második rétegbeli protokoll ismerete, mely képes a szomszédos eszközök felfedezésére 
(CDP, LLDP).  

A hálózatfelderítő protokollok működése, használatuk előnyei, hátrányai.  

Az általa ismert hálózatfelderítő protokoll konfigurálása és használata.  

Az általa ismert hálózatfelderítő protokoll használata a hálózat feltérképezésére.  

A Network Time Protocol (NTP) működése, szerepe. Az NTP használatának szükségessége.  

Forgalomirányító konfigurálása NTP-szerverként és NTP-kliensként 

Két eszköz között NTP-kliens és NTP-szerver-kapcsolat kialakítása.  
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Hitelesítés alkalmazása az NTP-protokoll használata során.  

Az NTP működésének állapotának megjelenítése forgalomirányítón.  

NTP esetén hibaelhárítás elvégzése.  

A Simple Network Management Protocol (SNMP) működése, szerepe, használatának lehetőségei 

Az SNMP esetén előforduló fogalmak jelentése (SNMP manager, SNMP agent, MIB, trap).  

Az SNMP-verziói, a köztük lévő főbb különbségek.  

Forgalomirányítón SNMP alapszintű konfigurálása 

Az SNMP használata, segítségével konfigurációs adatok lekérdezése, módosítása.  

A Syslog-protokoll működése, szerepe 

A Syslog-protokoll által használt üzenetformátum 

A súlyossági szintek, és azok jelentése.  

forgalomirányítón Syslog konfigurálása 

Syslog-szerverként funkcionáló eszközön a forgalomirányító által küldött naplóüzenetek nyomon 
követése 

Ezekben az üzenetekben szűrés, keresés, rendezés végrehajtása.  

A NetFlow-protokoll működése, szerepe, verziói. A NetFlow által használt adatfolyam jelentése.  

Forgalomirányítón NetFlow konfigurálása, ellenőrzése, forgalmi statisztika megjelenítése.  

A kapcsolók és forgalomirányítók által használt konfigurációk fajtái (kezdeti konfiguráció, futó 
konfiguráció), . ezek szerepe, tárolási helye 

A TFTP-protokoll működése, használata.  

Forgalomirányító és kapcsoló futó, illetve kezdeti konfigurációjának mentése, külső szerverre történő 
mentése TFTP-protokoll használatával.  

Forgalomirányító és kapcsoló futó, illetve kezdeti konfigurációjának helyreállítása, visszaállítása TFTP-
protokoll használatával.  

Az IOS fogalma, szerepe, tárolási helye, működés közbeni tárolási helye.  

A különböző IOS-verziók, az aktuális IOS-verzió jellemzői, sajátosságai.  

Forgalomirányítón és kapcsolón IOS-frissítés végrehajtása.  

A jelszóhelyreállítás lépései forgalomirányítón és kapcsolón.  

Jelszóhelyreállítás elvégzése forgalomirányítón és kapcsolón.  

8. Hálózattervezés, hibaelhárítás  24 óra 

A konvergált hálózat fogalma, jelentősége.  

A háromrétegű hierarchikus hálózati modell (hozzáférési réteg, elosztási réteg, központi réteg), az egyes 
rétegek feladata, ajánlott eszközei.  

A háromrétegű modell használatával képes kis- és közepes méretű kapcsolt hálózat tervezése.  

A kapcsoló hardverjellemzői, a kapcsolók fajtái (moduláris, fix kiépítésű, stackelhető), a hálózat 
követelményeit figyelembe véve a megfelelő kapcsoló kiválasztása.  
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A forgalomirányító hardverjellemzői, és a hálózat követelményeit figyelembe véve a megfelelő kapcsoló 
kiválasztása.  

A hálózati dokumentáció tartalma, jelentősége. A hálózati dokumentáció készítése. A hálózati 
dokumentáció felhasználása a hibakeresés során.  

A hibaelhárítás folyamata.  

Az OSI-modell rétegein alapuló hibafelderítési eljárások (fentről lefelé, lentről felfelé, oszd-meg-és-
uralkodj), és ezek alapján hibafelderítés végzése 

A hibafelderítéshez használható hardveres és szoftveres eszközök, és ezek használata.  

A hálózati hibák tüneteinek, következményeinek és a hiba által érintett területnek a meghatározása.  

A hálózati hibák megfelelő dokumentálása.  

A viszonyítási alap jelentősége, viszonyítási alap készítése  

9. Hálózatvirtualizáció, hálózatautomatizáció  24 óra 

A hálózati eszközök és a hálózat virtualizálásának lehetőségei.  

A szoftveralapú hálózati megoldások.  

A hálózatautomatizáció alapjai.  

A használható adatformátumok (JSON, YAML, XML) ismerete, és összehasonlítása.  

Az API- és a REST-szoftverarchitektúra működése.  

A különböző konfigurációs menedzsmenteszközök (Puppet, Chef, Ansible, SaltStack) ismerete.   

10. Komplex hálózat tervezése, kialakítása  26 óra 

A témakör tanítása során csoportos projektmunka javasolt 

Nagyobb és összetettebb hálózatot tervezése, megvalósítása és konfigurálása úgy, hogy a hálózatban 
egy eszköz vagy kapcsolat meghibásodása a legkisebb kiesést okozza.  

Komplex hálózat tervezése, dokumentálása, majd szimulációs szoftverben a hálózat működésének 
tesztelése.  

Fizikai eszközök használatával a tervezett hálózat megvalósítása.  

 

Hálózatok megnevezésű tanulási terület 
Hálózat programozása és IoT 108 óra 

1. Programozási alapok Pythonban  20 óra 

A gyakorlati tapasztalatok közösségi tudásmegosztásában (CoP, Communities of Practice) rejlő előnyök 
ismerete 

CoPforrások hatékony használata (pl. GitHub, Stack Overflow, Cisco DevNet)  

Python-alkalmazás létrehozása, a Python nyelvi elemei, alapvető moduljai, a nyelvi elemek 
felhasználásával felhasználói adatok feldolgozása, fájlok olvasása és írása.  

2. REST API kliensprogram készítése Pythonban  30 óra 

Az API és a RESTful API fogalma és célja  

A webszolgáltatások során használt HTTP-kérések működésének értelmezése 
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A JSON- és XML-formátumok felépítése, JSON-formátumú adatok feldolgozása (parsing) Pythonban.  

Publikus API-k dokumentációjának értelmezése.  

Pythonban készített REST API kliens segítségével publikusan elérhető APIk használata, a visszakapott adatok 
feldolgozása.  

A RESTful kérések legfontosabb authentikációs metódusai (basic, token, OAuth).  

3. Hálózatok programozása  30 óra 

A hálózatok dinamikus kialakítását és konfigurálását lehetővé tévő szoftver által definiált hálózat (SDN, 
Software Defined Network), illetve modellalapú programozás (Model Driven Programmability) alapelve 

A YANG-adatmodellt használó RESTCONF- and NETCONF-protokollok célja.  

YANG-adatmodell integrálása és használata Python programban.  

Python programban RESTCONF- és NETCONF-protokollokat használva hálózati eszközök dinamikus 
konfigurációjának elvégzése.  

4. IoT – a dolgok internete  28 óra 

A dolgok internetének kialakulásához vezető digitális transzformáció koncepciója, a folyamatban rejlő 
lehetőségek és kihívások.  

Szimulációs eszköz segítségével egyszerű IoTmegoldások tervezése, és lemodellezése  

Egyszerű IoT-megoldások elektronikai alkatrészek, mikrokontrollerek (pl. Arduino) és hitelkártya méretű 
számítógépek (pl. Raspberry Pi) segítségével megtervezése prototípusként megépítése 

Szenzorokból származó adatok összegyűjtése, feldolgozása, analizálása és vizualizálása Python program 
segítségével, eltárolása SQL-adatbázisban.  

IoT-eszközök viselkedésének befolyásolása Python program segítségével  

Az IoT eszközök kapcsolása felhőszolgáltatásokhoz API-kon keresztül Python program segítségével  

 

Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások megnevezésű terület 

Szerverek és felhőszolgáltatások 248 óra 

1. Linux szerver telepítése és üzemeltetése  72 óra 

A Linux szerver telepítéséhez szükséges hardverkövetelmények meghatározása.  

Linux szerver telepítései fizikai és virtuális gépre.  

A szerver betöltési folyamatának, a hagyományos és a systemd által vezérelt mód ismerete 

A boot manager feladata, telepítése és beállítása.  

A futási szintek jellemzői, váltás a futási szintek között, a szerver újraindítása, leállítása.  

A Linux fájlrendszerek jellemzői, adott fájlrendszer létrehozása a lemezen.  

A Linux rendszereknél használt lemezparticionálási módok, a szükséges segédprogramok ismerete.  

A fájlok és könyvtárak tulajdonságai, fájlkezelési műveletek elvégzése.  

A megosztott és a rendszerkönyvtárak szerepe, helye a rendszerben.  

A fájlrendszer integritásának fenntartása, lemezellenőrzése, a lemez monitorozásának alapjai.  
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A fájlhozzáférés beállítási lehetőségei, jogok konfigurálása, az alapjogokon kívül ACL-ek segítségével is.  

Lemezkvóták beállítása és ellenőrzése.  

A hardlink és a szimbolikus link fogalma, létrehozása, törlése.  

A csomagkezelés elterjedtebb módszerei (RPM, APT), a csomagkezelő programok használatával 
alkalmazások telepítése és törlése, adatainak lekérdezése 

Programok telepítése forráskódból.  

A parancssori munkához szükséges shell beállítások és a napi munkához szükséges alapvető 
segédprogramok.  

Szövegfeldolgozás szövegszerkesztővel és segédprogramokkal (grep, cut, sed stb.). Az alapvető reguláris 
kifejezések ismerete, és azokkal szövegillesztés.  

A szabványos bemenet, szabványos kimenet, szabványos hibacsatorna fogalma, az átirányítási módok, 
csővezetékek (pipeline) kialakítása összetett feladatok ellátásához.  

Felhasználók és csoportok létrehozása, menedzselése és törlése.  

A folyamatok, processzek listázása, leállítása, jelzések küldése, prioritás megváltoztatása.  

A rendszernaplózás célja, a helyi naplófájlok kezelése, hálózaton keresztüli naplózás.  

Egy elterjedt grafikus felhasználói felület beállításai.  

Időzített és ütemezett folyamatokat létrehozása és módosítása (at, cron).  

A nyomtatás beállítása, nyomtatási sor kezelése.  

A szerver hálózati címzésének és alapszolgáltatásainak beállítása.  

DHCP-kliens és -szerver beállítása.  

A névfeloldás működése, DNS-szerver telepítése és konfigurálása 

A hálózati címfordítás működése, címfordítások megvalósítása (SNAT, DNAT, port forwarding).  

A biztonságos adattovábbítás lehetőségei (OpenSSH, GnuPG, X11 tunnels) 

Forgalomirányítás beállítása Linux szerver segítségével (quagga).  

Biztonsági mentés végzése a rendszer és a felhasználók adatairól, rendszervisszaállítás elvégzése biztonsági 
mentésből.  

Webkiszolgáló telepítése és konfigurálása (Apache, Nginx), háttéradatbázis-kiszolgálóval és PHP-
támogatással.  

Adatbázis-kiszolgáló telepítése és beállítása (MySQL, MariaDB, PostgreSQL).  

Tűzfalszabályok létrehozása és módosítása, valamint proxyszolgáltatások konfigurálása (iptables, squid).  

Levelezési szolgáltatások telepítése és konfigurálása helyi és hálózatközi levelezéshez (SMTP-protokoll, 
postfix, sendmail, exim, POP3, IMAP).  

Egyszerűbb shell-szkriptek megírása, az ezekben alkalmazható vezérlési szerkezetek  

2. Linux és Windows rendszerek integrációja  72 óra 

A Windows és Linux rendszerek együttműködésének lehetőségei.  

A számítógépen multiboot üzemmód beállítása.  

Címtárszolgáltatások beállítása vegyes szerver-kliens környezetben (LDAP).  
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Fájlkiszolgáló, illetve fájlmegosztás használata vegyes szerver-kliens környezetben (Samba).  

Levelezési szolgáltatás üzemeltetése vegyes szerver-kliens környezetben (Exchange szerver elérése Linux 
alól).  

3. Felhőszolgáltatások  72 óra 

Az adatközpontok jellemzői, felépítésük, a fizikai és az adatbiztonság kívánalmai.  

A népszerű SaaS megoldások kezlése (pl. Onedrive, Dropbox, Google Apps, Office 365).  

A PaaS jellemzői és legalább egy konkrét megvalósítása (pl. Google App Engine, Apache Stratos).  

Az IaaS jellemzői és legalább egy konkrét megvalósítása (pl. Amazon EC2, Windows Azure).  

A publikus felhőszolgáltatás címtármegoldásai (pl. Azure Active Directory).  

Virtuális gépek és konténerek létrehozása és menedzselése a felhőben (AWS, Azure vagy egyéb 
felhőszolgáltatásban).  

4. Alkalmazások üzemeltetése  32 óra 

Alkalmazások telepítése  

Alkalmazások verziófrissítése, migrációja  

Biztonsági mentések elvégzése  

Szoftverüzemeltetéshez kapcsolódó L2-es szintű hibaelhárítás, hibajegykezelés  
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Osztályozó vizsga követelmények 9. évfolyam 

INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁSÜZEMELTETŐ TECHNIKUS 

A vizsga követelményrendszere: 

 Az osztályozó és javító vizsga minden osztályban az adott év tanmenetében előírt anyag 
számonkérését célozza az iskola pedagógiai programja szerint. 

 A vizsga célja az év végi jegy megszerzése 

Elméleti tárgy esetén: 

 A vizsga írásbeli (60 perc), és szóbeli (10 perc) vizsgarészből áll 

 A két vizsgarész értékelése együttesen történik, az alábbiak szerint: 

 0 - 50 % elégtelen (1)  
 51 - 64 % elégséges (2)  
 65 - 79 % közepes (3)  
 80 - 89 %  jó (4)  
 90 - 100 % jeles (5)  

Gyakorlati tárgy esetén: 

 A vizsga 60 perces gyakorlati vizsgarészből áll 

 A vizsgához gépteremben illetve informatikai laborban a tanult hardver-szoftver környezetet kell 
biztosítani. 

 A vizsga értékelése: 

 0 - 50 % elégtelen (1)  
 51 - 64 % elégséges (2)  
 65 - 79 % közepes (3)  
 80 - 89 %  jó (4)  
 90 - 100 % jeles (5)  
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1. félév követelményei: 

Informatikai és távközlési alapok I. témakörei: 

 Bevezetés az elektronikába 

Alapvető elektronikai kapcsolások értelmezése 

Számítógépes mérések 

Virtuális műszerek felépítése és alkalmazása 

Alap áramköri elemekkel (ellenállás, kondenzátor, tranzisztor, LED) előre elkészített (próba) 

panelen egyszerűbb áramkörök építése forrasztásos technológiával. 

Mérések végzése - elektronika alaptörvényeinek bizonyítása 

A jelek, jelhordozók szerepe, a jelek megjelenési formái, a jelkondicionálás szükségessége 

A villamos feszültség fogalma és feldolgozása, a nem villamos jelek elektronikus 

feldolgozhatósága, a jelátalakítók szerepe 

Információs egység létrehozása és vezetékes formában továbbítása 

A vezeték nélküli jelátvitel lehetősége, a vivőfrekvencia szerepe 

A beolvasott jelek alakjának értelmezése, a változások jellemzői, és következtetéseket levonása a 

környezeti jellemzők változásait követő jelalakok alapján. 

Egyszerűbb áramkörök építése 

LabVIEW, Arduino vagy RaspberryPI programozása, mérés megvalósítása 

 A PC részei, PC szét- és összeszerelése, bővítése 

A számítógép általános felépítése, a számítógépházak, tápegységek, alaplapok, processzortípusok, 

foglalatok jellemzői, tulajdonságai 

CPU-típusok (RISC, CISC), a tokozási módok, a processzor hűtési módszere  

A memóriák fő típusait (RAM, ROM) és altípusai. A különböző memóriamodulok felismerése (DIP, 

SIMM, DIMM, SODIMM).  

Illesztőkártya-típusok (hálózati, audio, video stb.) és alaplapi csatlakozási felületeik (PCI, AGP stb.).  

A háttértárak típusai, a merevlemezek és SSD-k csatolófelületei; a mágneses és félvezető elven 

működő tárolók; a redundáns adattárolás fogalma, a fontosabb RAID-verziók működésének 

megértése.  

Optikai meghajtók típusait és azok fontosabb jellemzői.  

Portok és csatlakozók típusai és a megfelelő eszközök csatlakoztatása, belső és külső kábeltípusok 

megkülönböztetése  

A BIOS és az UEFI feladata, beállítása és jelszóval való védelme.  

A gép firmware-ének frissítése  

Speciális célú számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC) jellemzői, 

hardverének kiválasztása.  

A vastag- és vékonykliensek közti különbségek, valamint a hálózati adattároló eszközök (NAS-ok) 

céljának ismerete.  

A számítógép szakszerű szétszerelése, az ehhez szükséges szerszámok kiválasztása és használata.  

Pntos számítógép-konfiguráció meghatározása, a megfelelő alkatrészek kiválasztása.  

A számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata ismerete és elvégzése 

Memória és tárhely bővítés asztali számítógépben és laptopban.  

Számítógép-alkatrészeket cseréje, hardverkomponensek frissítése 

A szünetmentes tápegységek (UPS) célja, típusai, üzembe helyezése. 

 

 Megelőző karbantartás és hibakeresés 

Alkatrészek, perifériák szakszerű tisztítása, pormentesítése a megfelelő eszközökkel.  

A számítógépek működésének környezeti feltételeinek ismerete, a hőmérséklet és a páratartalom 

hatása a számítógép működésére.  
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Szoftveres karbantartási feladatok elvégzése: az operációs rendszer frissítése, víruskereső 

adatbázisának naprakészen tartása, nem használt alkalmazások törlése, lemezek hibaellenőrzése.  

A hibakeresési folyamat lépései, problémák kiszűrése.  

Speciális karbantartás és hibakeresés mobileszközöknél és nyomtatóknál 

Általános munkabiztonsági előírások, szabályok ismerete.  

A számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei 

Tűzvédelmi irányelvek ismerete, elektromos tüzek oltására.  

Az elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei, a védekezés lehetőségei 

A tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség-védelmi eszközök használata.  

A számítógép-részegységek biztonságos megsemmisítésének célja és módozatai, valamint a 

lehetséges újra hasznosítási lehetőségek. 

 Laptopok és más eszközök tulajdonságai, hibakeresés 

A hordozható eszközök típusai (laptop, okostelefon, tablet, e-book-olvasó stb.).  

A laptopok összetevőinek, megjelenítőeszközeinek felsorolása 

Laptop és asztali számítógép összehasonlítása, jelentős különbségek 

A laptopon található bővítőhelyek ismerete, memóriabővítés elvégzése.  

A laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészeinek megkülönböztetése.  

A dokkolóállomás és a portismétlő funkció ismerete, csatlakoztatása és használata 

Az energiagazdálkodási beállítások célja, konfigurálása 

Vezeték nélküli csatlakozási módok ismerete és használata  

Az okostelefonok részegységeinek megkülönböztetése, azok vezetékes és vezeték nélküli hálózati 

csatlakozási lehetőségeit.  

Az ismertebb viselhető és egyéb okoseszközök és azok jellemzőinek felsorolása, ismerete 

Munkavállalói ismeretek témakörei (gyakorlati vizsgatevékenység): 

 Álláskeresési módszerek 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 

mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága 

 Munkajogi alapismeretek 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 

munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka). 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka 

 Munkaviszony létesítése 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanya. 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő. 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei. 

A munkaszerződés módosítása. 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése. 

Munkaidő és pihenőidő. 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 Munkanélküliség 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel. 

Az álláskeresési ellátások fajtái. 
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Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzések, 

utazásiköltség-támogatások). 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás). 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 

IKT projektmunka témakörei (gyakorlati vizsgatevékenység): 

 Prezentáció. 

Hatékony feladattervezés és –szervezés, feladatok priorizálása, időgazdálkodás, váratlan helyzetek 

kezelése, prezentáció megtervezése 

Programozási alapok témakörei (gyakorlati vizsgatevékenység): 

 Bevezetés a programozásba 

Algoritmizálási és Programozási alapismeretek. Fejlesztői környezet. 

Adatszerkezetek: Egyszerű és összetett adatszerkezetek 

Aritmetikai műveletek: Aritmetikai, relációs és logikai operátorok, kifejezések 

Vezérlési szerkezetek: Elágazások, Ciklusok 

Egyszerű programozási tételek: Összegzés, keresés, eldöntés tétele, Megszámolás és szélső érték 

kiválasztása 

Összetett programozási tételek: Másolás, kiválogatás, szétválogatás 
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2. félév követelményei: 

Informatikai és távközlési alapok I. témakörei: 

 Nyomtatók és egyéb perifériák 

A hagyományos és a modern beviteli eszközök felsorolása,  

A nyomtatók típusainak ismerete, működési elve, az egyes típusok összehasonlítása.  

Lapolvasás és nyomtatás multifunkciós nyomtatókkal.  

Nyomtatók és lapolvasók telepítése, beállítása és hálózaton történő megosztása.  

A nyomtatószerverek alkalmazási lehetőségei, használata.  

A nyomtatók teljesítményének javítása szoftveres beállításokkal, valamint memóriabővítéssel.  

A virtuális nyomtatók ismerete, használata 

A 3D nyomtatók működési elvének ismerete. 

 Virtualizáció és felhőtechnológiák 

A virtualizáció célja, előnyeit a dedikált szerveres telepítési móddal szemben.  

A szerver- és kliensoldali virtualizáció közötti különbség.  

A hypervisor jelentése, az 1-es és 2-es típusú hypervisor megkülönböztetése, példák ismerete 

A virtualizáció megvalósításának erőforrásigénye 

Virtuális gép telepítése valamilyen elterjedt virtualizációs programban (pl. Virtualbox, VMWare): a 

virtuális hardver paramétereinek beállítása, image-fájlból operációs rendszer telepítése.  

A konténer fogalmának ismerete, a virtuális gépektől való megkülönböztetése 

Konténert indítása és leállítása valamilyen elterjedt módszer (pl. Docker) segítségével.  

A számítási felhő (cloud computing) fogalma  

A gyakoribb felhőszolgáltatások (SaaS, PaaS, IaaS) jellemzőinek felsorolása, példák 

A gyakoribb felhőszolgáltatások (pl. Office 365, Gmail, Google Drive, Dropbox, OneDrive stb.).  

A felhőmodellek (privát, publikus, hibrid) ismerete, jellemzői, konkrét példák a használatukra. 

 Windows telepítése és konfigurációja 

Az operációs rendszer fogalma, feladatai.  

Operációs rendszerek típusai 

GPL, multiuser, multitask fogalmának ismerete 

GUI és CLI felhasználó felületek közti különbség, azok használatának ismerete 

Operációs rendszerek kiválasztásának szempontjai 

A partíció fogalma, típusai, adott séma alapján merevlemez particionálása.  

A fontosabb fájlrendszerek (FAT, NTFS, ext2/3/4) tulajdonságainak, esetleges korlátjainak ismerete, 

adott fájlrendszer létrehozása a lemezen.  

Az operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása.  

Az operációs rendszer hardverkompatibilitásának ellenőrzése.  

Windows operációs rendszert telepítőmédiumról (DVD, pendrive) történő telepítése.  

Meghajtóprogramokat telepítése, frissítése és letiltása adott hardvereszközhöz  

Frissítések és hibajavító csomagok telepítése az operációs rendszerhez, Windows Update kezelése.  

Az operációs rendszer verziófrissítése (upgrade), a felhasználói adatok más gépre való költöztetése.  

A Windows lemezkezelési lehetőségei, a lemezkezelő alkalmazás, illetve a lemezkarbantartási 

műveletek (töredezettségmentesítés, hibaellenőrzés) ismerete.  

Multiboot rendszerek beállítása többféle operációs rendszer indításához ugyanazon a gépen.  

A Windows speciális telepítési módjainak ismerete, pl. unattended mód  

A lemezklónozás célja, valamilyen klónozó program (pl. Clonezilla) kezelése.  

A Windows betöltési folyamatának ismerete, betöltési módok közötti váltás ismerete 

rendszerindításkor.  

Alkalmazások és folyamatok indítása, leállítása, adataik lekérdezése a Feladatkezelő használatával.  

Alkalmazások, programok telepítése és eltávolítása.  

A fájlkezelési műveletek ismerete az Intéző segítségével, illetve parancssorból.  
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Konfigurálási műveletek elvégzése a Vezérlőpultban és a Gépházban található beállítások 

segítségével.  

Felhasználói fiókokat hozzáadása, törlése, típusuk megváltoztatása, jelszavak beállítása 

Illesztőprogramok frissítése az Eszközkezelő használatával.  

A területi és nyelvi beállítások konfigurálása.  

Eseménynapló segítségével adatok keresése eseményekről, ezek felhasználása hibakereséshez.  

A rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások indítása és leállítása 

A regisztrációs adatbázis céljának ismerete, beállítások elvégezni a Regedit programmal.  

A CLI jelentőségének felismerése, parancssori eszközök használata a gyakoribb feladatokra 

(fájlműveletek, hálózatkezelés, felhasználókezelés stb.). 

 IoT 

Az IoT fogalmának ismerete, alkalmazási lehetőségei, a szenzorok, mikrokontrollerek és 

beavatkozóelemek különböző típusai.  

Prototípus készítése a megvalósítandó IoT-projekthez.  

A Big Data és az automatizáció fogalmának ismerete.  

Egyszerű IoT-projektek szimulációja (Packet Tracerben) és megvalósítása valós eszközökkel 

(Arduino, Raspberry Pi 

IKT projektmunka témakörei (gyakorlati vizsgatevékenység): 

 Projektszervezés és -menedzsment I.: 

Projekt fogalma, projekt életciklus elemei, projekttervezés, erőforrástervezés, projektszervezet 

felállítása 

Programozási alapok témakörei (gyakorlati vizsgatevékenység): 

 Weboldalak kódolása: 

HTML5-oldalszerkezet kialakítása alapvető- (!DOCTYPE, html, head, body, meta) és szemantikus 

(header, nav, main, section, footer) HTML-elemek alkalmazásával   

HTML5 leíró nyelv legfontosabb strukturális elemeinek alkalmazása (p, title, h1-h6, img, a, link, 

strong, em, figure, figcaption, div, span)  

HTML5-tagek legfontosabb attribútumainak alkalmazása (href, target, src, alt, lang, charset, style).  

HTML-listák készítése (ul, ol, li).  

HTML-táblázatok kialakítása (table, tr, td, th, caption).  

stílusok definiálása és alkalmazása különböző módokon (inline, internal és external CSS).  

stílusok definiálása CSS3-szelektorokhoz (univerzális, elem, azonosító, osztály)  

CSS3-jellemzők alkalmazása (color, opacity, background*, border*, box-shadow, box-sizing, 

margin*, padding*, overflow, display, float, z-index, rel, width*, height*, top, bottom, left, right, 

position, line-height, text-align, vertical-align, textjustify, texttransform, font, font-family, font-

size, font-style, text-decoration, list-style*, cursor, letter-spacing, viewport, white-space, float,) (a 

*-gal jelölt elemek több jellemzőt tartalmaznak, pl. margin-left, margin-right)  

CSS-függvények alkalmazása (url(), rgb(), rgba(), calc())  

médialekérdezések, törési pontok, viewport alkalmazása  

abszolút és relatív hosszmértékegységek (em, rem, százalék, vw, vh) alkalmazása  

Bootstrap keretrendszer alapszintű használata (tipográfiai elemek, konténerek, reszponzív 

viselkedést biztosító rácsok, szövegek elrendezése, listák formázása, táblázatok formázása, képek 

kezelése, tartalom elkülönítése, panelek formázása, gombok kialakítása és formázása) 

Java Script alapismeretek 

  



  2020. 

561  

 

 

 

12. INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS  

ágazat5 0612 12 03  

SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS –TESZTELŐ  
  



  2020. 

562  

 

P R O G R A M T A N T E R V 

  
a  

12. INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS  

ágazathoz tartozó  
5 0612 12 03  

SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS –TESZTELŐ  
SZAKMÁHOZ  

   

3. A SZAKMA ALAPADATAI  

1.1 Az ágazat megnevezése: Informatika és távközlés  

1.2 A szakma megnevezése: SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS –TESZTELŐ 

1.3 A szakma azonosító száma: 5 0613 12 03  

1.4 A szakma szakmairányai: —  

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Informatika és távközlés ágazati alapoktatás  

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: —  

 

A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA  

 A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) 
Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a helyi gazdasági 
környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható időkeretet (szabad sáv). A 
szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.  

  

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy lehetőség legyen a 
gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az egyes tantárgyaknál történik 
annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekintve az órakeretnek minimálisan hány százalékát 
kell gyakorlati körülmények között (tanműhelyben, termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy 
egészének gyakorlatigényességét mutatja, és minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti 
tudáselemek gyakorlatba ágyazottan történő oktatására.  

  

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a témakörökre 
kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfolyamonkénti megoszlása és 
sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig ajánlás.  

  

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a 
szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak heti óraszáma a 9-13. évfolyamon (E,F, G osztályokban) 
 

Évfolyam 
Szakmai 

követelménymodulok 
elmélet gyakorlat 

gyakorlat 

bontása 

9. évfolyam 

Munkavállalói ismeretek 0,5   

Informatikai és távközlési alapok I. 1 2 3 

Programozási alapok  2 3 

IKT projektmunka I.  1,5 3 

összesen: 1,5 5,5  

10. évfolyam 

Informatikai és távközlési alapok II. 1 3 3 

Programozási alapok  2 3 

IKT projektmunka I.  3 3 

összesen: 1 8  

11. évfolyam 

IKT projektmunka II.  3 3 

Asztali alkalmazások fejlesztése  2,5 3 

Adatbázis-kezelés I.  2 3 

Webprogramozás  2 3 

Szakmai angol 2   

összesen: 2 9,5  

12. évfolyam 

IKT projektmunka II.  3 3 

Asztali alkalmazások fejlesztése  2,5 3 

Szoftvertesztelés 2   

Webprogramozás  2 3 

Szakmai angol 2   

összesen: 4 7,5  

13. évfolyam 

Munkavállalói idegen nyelv 2   

Adatbázis kezelés II.  2 3 

Asztali és mobil alkalmazások 

fejlesztése és tesztelése 
 7 3 

Frontend programozás és tesztelés  7 3 

Backend programozás és tesztelés  6 3 

összesen: 2 22  

 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak heti óraszáma a két évfolyamos (1/13 és 2/14) 

képzésben 

Évfolyam Szakmai 

követelménymodulok 

elmélet gyakorlat Csoportok 

bontása 
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1/13. 

évfolyam 

Munkavállalói ismeretek 0,5   

Informatikai és távközlési alapok I. 1 2 2 

Informatikai és távközlési alapok II. 1 3 2 

Programozási alapok 1 3 2 

IKT projektmunka I.  3 2 

Asztali alkalmazások fejlesztése  5 2 

Adatbázis-kezelés I.  2 2 

Szoftvertesztelés  2 2 

Webprogramozás  4 2 

Szakmai angol 2  2 

összesen: 5,5 24 
 

2/14. 

évfolyam 
Munkavállalói idegen nyelv 2   

 IKT projektmunka II.  8 2 

 Adatbázis-kezelés II.  2  

 
Asztali és mobil alkalmazások 

fejlesztése és tesztelése 
 7  

 Frontend programozás és tesztelés  7  

 Backend programozás és tesztelés  6  

 Szakmai angol 2   

összesen: 4 30  
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A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA  

 

9. évfolyam  

Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület  18 óra  

5. Álláskeresés   5 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése:  

 önismeret, 

 reális célkitűzések, 

 helyi munkaerőpiac ismerete, 

 mobilitás szerepe, 

 szakképzések szerepe, 

 képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete 

Álláskeresési módszerek:  

 újsághirdetés, 

 internetes álláskereső oldalak, 

 személyes kapcsolatok, 

 kapcsolati hálózat fontossága   

6.  Munkajogi alapismeretek  5 óra 

Foglalkoztatási formák: 

 munkaviszony, 

 megbízási jogviszony, 

 vállalkozási jogviszony, 

 közalkalmazotti jogviszony, 

 közszolgálati jogviszony  

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége  

A tipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: 

 távmunka, 

 bedolgozói munkaviszony, 

 munkaerő-kölcsönzés, 

 egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 

 turisztikai idénymunka és alkalmi munka)  

Speciális jogviszonyok: 

 önfoglalkoztatás, 

 iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

 önkéntes munka  

7.  Munkaviszony létesítése  5 óra 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai  

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.  

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő A 
munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei  

A munkaszerződés módosítása  
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Munkaviszony megszűnése, megszüntetése  

Munkaidő és pihenőidő  

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum)  

8.  Munkanélküliség  3 óra 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ).  

Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel  

Az álláskeresési ellátások fajtái  

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzések, 
utazásiköltség-támogatások)  

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás)  

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES)  

  

A jelen és a jövő infokommunikációja megnevezésű tanulási terület  

Informatikai és távközlési alapok I. tantárgy  108 óra 

9. Bevezetés az elektronikába 28 óra 

Alapvető elektronikai kapcsolások értelmezése 
Számítógépes mérések 
Virtuális műszerek felépítése és alkalmazása 
Alap áramköri elemekkel (ellenállás, kondenzátor, tranzisztor, LED) előre elkészített (próba) panelen 
egyszerűbb áramkörök építése forrasztásos technológiával. 
Mérések végzése - elektronika alaptörvényeinek bizonyítása 
A jelek, jelhordozók szerepe, a jelek megjelenési formái, a jelkondicionálás szükségessége 
A villamos feszültség fogalma és feldolgozása, a nem villamos jelek elektronikus feldolgozhatósága, a 
jelátalakítók szerepe 
Információs egység létrehozása és vezetékes formában továbbítása 
A vezeték nélküli jelátvitel lehetősége, a vivőfrekvencia szerepe 
A beolvasott jelek alakjának értelmezése, a változások jellemzői, és következtetéseket levonása a 
környezeti jellemzők változásait követő jelalakok alapján.  
Egyszerűbb áramkör építése:  

- Forrasztóállomás megismerése, a forrasztás eszközei  
- Egyszerűbb áramkör építése próbapanelen  
- Paraméterek mérése multiméterrel Bevezetés a LabVIEW grafikus programozásba:  
- A hőmérő szenzor bemutatása, a számítógépes mérés elvégzése, a mérőszoftver elemeinek 

értelmezése, a jelváltozások megfigyelése  
- A méréshez szükséges hardverelemek és azok feladatának megismerése  
- A javasolt elektronikus tananyagtartalmaknál felsorolt webcastok megtekintése  

(Bevezetés a myDAQ használatába) A LabVIEW környezet megismerése:  
- A VI felépítése  
- Adattípusok, adatvezetékek  
- Matematikai műveletek  

Control, Indicator szerepe  
- „Hello World!” típusú program készítése, futtatása (két szám összegének meghatározása, téglalap 

kerületének, területének kiszámítása)  
- Egyszeres lefutás összevetése az iparban alkalmazott LOOP-megvalósítással ‒ VI indítása, STOP 

funkció  
A grafikus programfejlesztés építőelemei:  
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- Algebrai műveletek  
- Relációk  
- Logikai műveletek  
- Különféle LOOP-ok  
- Elágazások, a SELECT-, illetve a CASE-szerkezetek  
- Numeric Control, Boolean Indicator  
- Waveform Chart, Waveform Graph Mérés a myDAQ használatával:  
- Hőfokfüggő ellenállás alkalmazása  
- Fotoellenállás alkalmazása  
- Audiobemenet alkalmazása  
- Analóg-, illetve digitális jelek a műszaki gyakorlatban  
- Időzítési lehetőségek Jelkondicionálás: ‒ Filter  
- Express VI-ok  
- Pulzusmérő létrehozása  

Virtuális mérőműszerek működtetése:  
- Audio input, audio output használata  
- Gyorsulásmérő alkalmazása  
- Mintavételi frekvencia megváltoztatása  
- A myDAQ alkalmazása multiméterként  
- Prezentáció Projektfeladatok:  

Projektfeladatok megoldása  
Lehetséges projekttémák:  

- Hőmérséklet-szabályzás (hőmérő, valamint ventilátor alkalmazása)  
- Termodinamikai egyensúly megfigyelése  
- Erőmérés (rezisztív szenzor a szenzorcsomagban)  
- Súrlódási együttható meghatározása lejtő segítségével  
- Gépek rezgése (gyorsulásmérő alkalmazásával)  
- Alkonykapcsoló  
- Egyenletes-, illetve gyorsuló mozgás paramétereinek vizsgálata (optikai érzékelő a 

szenzorcsomagban)  
- Hangsebesség mérése mikrofonnal (myDAQ-hoz csatlakoztatható mikrofon a szenzorcsomagban) 
- Különféle színű tárgyak válogatása reflexiós optikai érzékelővel (érzékelő a szenzorcsomagban)  
- Savas, lúgos kémhatású oldatok vizsgálata indikátorfolyadékkal, optikai érzékelővel 

10. A PC részei, PC szét-és összeszerelése, bővítése 12 óra 

A számítógép általános felépítése, a számítógépházak, tápegységek, alaplapok, processzortípusok, 
foglalatok jellemzői, tulajdonságai 

CPU-típusok (RISC, CISC), a tokozási módok, a processzor hűtési módszere  

A memóriák fő típusait (RAM, ROM) és altípusai. A különböző memóriamodulok felismerése (DIP, SIMM, 
DIMM, SODIMM).  

Illesztőkártya-típusok (hálózati, audio, video stb.) és alaplapi csatlakozási felületeik (PCI, AGP stb.).  

A háttértárak típusai, a merevlemezek és SSD-k csatolófelületei; a mágneses és félvezető elven működő 
tárolók; a redundáns adattárolás fogalma, a fontosabb RAID-verziók működésének megértése.  

Optikai meghajtók típusait és azok fontosabb jellemzői.  

Portok és csatlakozók típusai és a megfelelő eszközök csatlakoztatása, belső és külső kábeltípusok 
megkülönböztetése  

A  BIOS és az UEFI feladata, beállítása és jelszóval való védelme.  

A gép firmware-ének frissítése  
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Speciális célú számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC) jellemzői, hardverének 
kiválasztása.  

A vastag- és vékonykliensek közti különbségek, valamint a hálózati adattároló eszközök (NAS-ok) céljának 
ismerete.  

A számítógép szakszerű szétszerelése, az ehhez szükséges szerszámok kiválasztása és használata.  

Pntos számítógép-konfiguráció meghatározása, a megfelelő alkatrészek kiválasztása.  

A számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata ismerete és elvégzése 

Memória és tárhely bővítés asztali számítógépben és laptopban.  

Számítógép-alkatrészeket cseréje, hardverkomponensek frissítése 

A szünetmentes tápegységek (UPS) célja, típusai, üzembe helyezése. 

11. Megelőző karbantartás és hibakeresés 10 óra 

Alkatrészek, perifériák szakszerű tisztítása, pormentesítése a megfelelő eszközökkel.  

A számítógépek működésének környezeti feltételeinek ismerete, a hőmérséklet és a páratartalom hatása 
a számítógép működésére.  

Szoftveres karbantartási feladatok elvégzése: az operációs rendszer frissítése, víruskereső adatbázisának 
naprakészen tartása, nem használt alkalmazások törlése, lemezek hibaellenőrzése.  

A hibakeresési folyamat lépései, problémák kiszűrése.  

Speciális karbantartás és hibakeresés mobileszközöknél és nyomtatóknál 

Általános munkabiztonsági előírások, szabályok ismerete.  

A számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei 

Tűzvédelmi irányelvek ismerete, elektromos tüzek oltására.  

Az elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei, a védekezés lehetőségei 

A tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség-védelmi eszközök használata.  

A számítógép-részegységek biztonságos megsemmisítésének célja és módozatai, valamint a lehetséges 
újra hasznosítási lehetőségek.  

12. Laptopok és más eszközös tulajdonságai, hibakeresés 10 óra 

A hordozható eszközök típusai (laptop, okostelefon, tablet, e-book-olvasó stb.).  

A laptopok összetevőinek, megjelenítőeszközeinek felsorolása 

Laptop és asztali számítógép összehasonlítása, jelentős különbségek 

A laptopon található bővítőhelyek ismerete, memóriabővítés elvégzése.  

A laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészeinek megkülönböztetése.  

A dokkolóállomás és a portismétlő funkció ismerete, csatlakoztatása és használata 

Az energiagazdálkodási beállítások célja, konfigurálása 

Vezeték nélküli csatlakozási módok ismerete és használata  

Az okostelefonok részegységeinek megkülönböztetése, azok vezetékes és vezeték nélküli hálózati 
csatlakozási lehetőségeit.  

Az ismertebb viselhető és egyéb okoseszközök és azok jellemzőinek felsorolása, ismerete 
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13. Nyomtatók és egyéb perifériák 10 óra 

A hagyományos és a modern beviteli eszközök felsorolása,  

A nyomtatók típusainak ismerete, működési elve, az egyes típusok összehasonlítása.  

Lapolvasás és nyomtatás multifunkciós nyomtatókkal.  

Nyomtatók és lapolvasók telepítése, beállítása és hálózaton történő megosztása.  

A nyomtatószerverek alkalmazási lehetőségei, használata.  

A nyomtatók teljesítményének javítása szoftveres beállításokkal, valamint memóriabővítéssel.  

A virtuális nyomtatók ismerete, használata 
A 3D nyomtatók működési elvének ismerete. 

14. Virtualizáció és felhőtechnológiák 15 óra 

A virtualizáció célja, előnyeit a dedikált szerveres telepítési móddal szemben.  

A szerver- és kliensoldali virtualizáció közötti különbség.  

A hypervisor jelentése, az 1-es és 2-es típusú hypervisor megkülönböztetése, példák ismerete 

A virtualizáció megvalósításának erőforrásigénye 

Virtuális gép telepítése valamilyen elterjedt virtualizációs programban (pl. Virtualbox, VMWare): a 
virtuális hardver paramétereinek beállítása, image-fájlból operációs rendszer telepítése.  

A konténer fogalmának ismerete, a virtuális gépektől való megkülönböztetése 

Konténert indítása és leállítása valamilyen elterjedt módszer (pl. Docker) segítségével.  

A számítási felhő (cloud computing) fogalma  

A gyakoribb felhőszolgáltatások (SaaS, PaaS, IaaS) jellemzőinek felsorolása, példák 

A gyakoribb felhőszolgáltatások (pl. Office 365, Gmail, Google Drive, Dropbox, OneDrive stb.).  

A felhőmodellek (privát, publikus, hibrid) ismerete, jellemzői, konkrét példák a használatukra. 

15. Windows telepítése és konfigurációja 15 óra 

Az operációs rendszer fogalma, feladatai.  

Operációs rendszerek típusai 

GPL, multiuser, multitask fogalmának ismerete 

GUI és CLI felhasználó felületek közti különbség, azok használatának ismerete 

Operációs rendszerek kiválasztásának szempontjai 

A partíció fogalma, típusai, adott séma alapján merevlemez particionálása.  

A fontosabb fájlrendszerek (FAT, NTFS, ext2/3/4) tulajdonságainak, esetleges korlátjainak ismerete, adott 
fájlrendszer létrehozása a lemezen.  

Az operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása.  

Az operációs rendszer hardverkompatibilitásának ellenőrzése.  

Windows operációs rendszert telepítőmédiumról (DVD, pendrive) történő telepítése.  

Meghajtóprogramokat telepítése, frissítése és letiltása adott hardvereszközhöz  

Frissítések és hibajavító csomagok telepítése az operációs rendszerhez, Windows Update kezelése.  
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Az operációs rendszer verziófrissítése (upgrade), a felhasználói adatok más gépre való költöztetése.  

A Windows lemezkezelési lehetőségei, a lemezkezelő alkalmazás, illetve a lemezkarbantartási műveletek 
(töredezettségmentesítés, hibaellenőrzés) ismerete.  

Multiboot rendszerek beállítása többféle operációs rendszer indításához ugyanazon a gépen.  

A Windows speciális telepítési módjainak ismerete, pl. unattended mód  

A lemezklónozás célja, valamilyen klónozó program (pl. Clonezilla) kezelése.  

A Windows betöltési folyamatának ismerete, betöltési módok közötti váltás ismerete rendszerindításkor.  

Alkalmazások és folyamatok indítása, leállítása, adataik lekérdezése a Feladatkezelő használatával.  

Alkalmazások, programok telepítése és eltávolítása.  

A fájlkezelési műveletek ismerete az Intéző segítségével, illetve parancssorból.  

Konfigurálási műveletek elvégzése a Vezérlőpultban és a Gépházban található beállítások segítségével.  

Felhasználói fiókokat hozzáadása, törlése, típusuk megváltoztatása, jelszavak beállítása 

Illesztőprogramok frissítése az Eszközkezelő használatával.  

A területi és nyelvi beállítások konfigurálása.  

Eseménynapló segítségével adatok keresése eseményekről, ezek felhasználása hibakereséshez.  

A rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások indítása és leállítása 

A regisztrációs adatbázis céljának ismerete, beállítások elvégezni a Regedit programmal.  

A CLI jelentőségének felismerése, parancssori eszközök használata a gyakoribb feladatokra (fájlműveletek, 
hálózatkezelés, felhasználókezelés stb.). 

16. A dolgok internete 8 óra 

Az IoT fogalmának ismerete, alkalmazási lehetőségei, a szenzorok, mikrokontrollerek és 
beavatkozóelemek különböző típusai.  

Prototípus készítése a megvalósítandó IoT-projekthez.  

A Big Data és az automatizáció fogalmának ismerete.  

Egyszerű IoT-projektek szimulációja (Packet Tracerben) és megvalósítása valós eszközökkel (Arduino, 
Raspberry Pi 

 

Programozási alapok megnevezésű tanulási terület 

Programozási alapok tantárgy 72 óra 

7. Bevezetés a programozásba 18 óra 

Algoritmizálási és Programozási alapismeretek. Fejlesztői környezet. 
Adatszerkezetek: Egyszerű és összetett adatszerkezetek 
Aritmetikai műveletek: Aritmetikai, relációs és logikai operátorok, kifejezések 
Vezérlési szerkezetek: Elágazások, Ciklusok 
Egyszerű programozási tételek: Összegzés, keresés, eldöntés tétele, Megszámolás és szélső érték 
kiválasztása 
Összetett programozási tételek: Másolás, kiválogatás, szétválogatás tétele 

8. Webszerkesztési alapok 14 óra 
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Fejlesztői környezet és szolgáltatásai 
HTML alapok Egyszerű weboldal készítése VS Code-ban  
HTML-oldalak alapvető elemei: Új HTML-oldal létrehozása, !DOCTYPE, html, head, body, meta elemek 
HTML-oldalak  strukturális elemei: p, title, h1-h6, img, a, link, strong, em, figure, figcaption, div, span 
elemek használata 
Attribútumok: href, target, src, alt, lang, charset, style attribútumok használata 
Listák: Számozott és nem számozott listák készítése: ul, ol, li 
Táblázatok kialakítása table, tr, td, th, caption segítségével  

9. Hiba keresése weboldalakon, verziókezelő és csoportmunka-eszközök 10 óra 

Hibakeresési eszközök: HTML Validator for Chrome, W3C Markup Validation Service, Nu HTML5 
Validator 
Git verziókezelő rendszer: Beépített fejlesztőeszközök szolgáltatásai. Git verziókezelő rendszer 
telepítése, célja és szolgálatásai 
Lokális repository kezelése: Lokális repository kezelésére szolgáló parancsok (init, add, commit, branch, 
checkout, merge, status)  
Távoli repositoryk létrehozása és kezelése: GitHub szolgáltatás használatával távoli (remote) repositoryk 
létrehozása és kezelése, Git-parancsok (clone, pull, push)  
Csoportmunkában végzett fejlesztés: Csoportmunkában végzett fejlesztést támogató online eszköz 
(Slack) szolgáltatásai 

10. Weboldalak formázása 14 óra 

Stílusok és stíluslapok: Stílusok és stíluslapok (CSS) szerepe, CSS3-leírók és szabályok szintaxisa, stílusok 
definiálása és alkalmazása (inline, internal és extrernal CSS) 
CSS-szabályok kiértékelési sorrendje, stílusok definiálása és alkalmazása. CSS3-szelektorok típusai 
(univerzális, elem, azonosító, osztály, pszeudo és speciális szelektorok)  
CSS3 jellemzők (color, opacity, background, border, box-shadow, box-sizing, margin, padding, overflow, 
display, float, z-index, rel, width, height, top, bottom, left, right, position, line-height, text-align, 
verticalalign, textjustify, texttransform, font, font-family, font-size, font-style, textdecoration, list-style, 
cursor, letter-spacing, viewport, white-space)  
CSS függvények alkalmazása (url(), rgb(), rgba(), hsl(), hsla(), calc()). CSS resets.  
HTML5 lapszerkezet (layout) kialakítása. Szemantikus elemek (header, nav, section, article, aside, footer, 
main), és alkalmazásuk. A float tulajdonság és értékei (left, right, none). Display tulajdonság és értékei 
(inline, block, inline-block, none).  
Box modell és a box-sizing tulajdonság működése, értékei (content-box, border-box). Position 
tulajdonság működése, és értékei (relative, fixed, absolute)  
A Z-index tulajdonság működése, alkalmazása.  Clearfix technika működése, és alkalmazása.  

11. Reszponzív weboldalak 12 óra 

A reszponzív webdizájn célja és alapelvei (mobile first elv, progressive enhancement) 
Médialekérdezések, törési pontok, viewport tulajdonság 
Abszolút és relatív hosszmértékegységek és alkalmazásuk (em, rem, százalék, vw, vh). 
A CSS keretrendszerek használata, előnyei 
Bootstrap eszközök: Dokumentáció segítségével Bootstrap eszközök felhasználásával tipográfiai elemek 
használata, konténerek (container) és reszponzív viselkedést biztosító rácsok (gridek) létrehozása, rácsok 
egymásba ágyazása, szövegek elrendezése. 
Listák, táblázatok formázása: Dokumentáció segítségével Bootstrap eszközök felhasználásával listák 
formázása, táblázatok formázása, képek kezelése, tartalom elkülönítése (jumbotron), panelek 
formázása, gombok kialakítása és formázása. 

12. Ismerkedés a Javascripttel 4óra 

JavaScript szerepe, tulajdonságai,  JavaScript kód beágyazása weboldalba 
Hello World!” alkalmazás készítése alert() fü ggvény segítségével.  
Külső fájlban elhelyezett JavaScript kód csatolása a weboldalhoz 
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Hatékony tanulás, önfejlesztés és csoportmunka I. megnevezésű tanulási terület 

IKT Projektmunka I. tantárgy 54 óra 

6. Önismereti és kommunikációs készségek fejlesztése I. 6 óra 

A képzés során minden kompetenciafejlesztési témakör újra meg újra előkerül, tartalmilag és gyakorlati 
szempontból kibővítve. 

Önismeret: (1-2. szakasz)  

1. szakasz  

Önbemutatás alapjai és gyakorlata  

Önérvényesítés és önkifejezés ismérvei, módozatai  

Kommunikáció alapjai, szerepe, fogalmak megismerése  

Kommunikációs csatornák ismerete, szándék-hatás megkülönböztetése, ezek begyakorlása konkrét 
feladatokon keresztül  

Kommunikáció: (1-2. szakasz folyamatosan) 1-2. szakasz  
Kommunikációs hibák azonosítása és felismerése  

Egyirányú és kétirányú kommunikáció ismérvei  

Kommunikáció viszonylagosságának értelmezése  

Kommunikációs értékek azonosítása 

7. Csapatmunka és együttműködés I. 6 óra 

Csapatmunka: (1-2. szakaszban folyamatosan)  

Valamennyi téma minden évben előkerül, egyre gyakorlatiasabb jelleggel. A diákok kezdetben több 
oktatói instrukciót kapnak, később önállóbban dolgoznak. A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati 
készségek elsajátítására kerül sor:  

- Csapaton belüli lehetséges szerepek felismerése és feldolgozása  
- Csapatkompetenciák és felmérésük  
- Saját csapat erősségeinek és gyengeségeinek összesítése  
- Meglévő csapaton belüli szerepek azonosítása  
- Saját motivációs profil feltérképezése  
- Motivációs tényezők értelmezése és egyeztetése  
- Belső motivációs elmélet és alkalmazása  

Együttműködés (1-2. szakaszban folyamatosan)  

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor:  

- Együttműködés feltételei a feladatmegoldás során  
- Együttműködés és a versengés különbségének feldolgozása  
- Eltérő nézőpontok hatása  
- Csapaton belüli információáramlás nehézségei  
- Utasítások utóélete, felelősségvállalás, felelősségáthárítás  
- Konfliktuskezelési források, módok  
- Egyéni konfliktuskezelési preferenciák azonosítása, előnyök-hátrányok feldolgozása  
- Változásokhoz való hozzáállás, változási görbe ismerete, gyakorlatban való felismerése  

Problémamegoldás lépései:  
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- Problémamegoldás lépéseinek feldolgozása  
- Egyéni problémamegoldási technikák azonosítása Problémamegoldás típusai:  

o Reaktív problémamegoldás jellemzőinek feldolgozása  
o Proaktív problémamegoldás jellemzőinek feldolgozása  

Ötletgenerálási technikák:  

Megoldások azonosításának technikái – csoportos szellemi alkotótechnikák megismerése és használatuk 
megtapasztalása  

8. Prezentációs készségek fejlesztése I.  6 óra 

A szakmai vizsgafeladat formai összeállítása és előadása, valós projektkörnyezetben történő bemutatása.  

1. szakaszban:  

Személyes hatékonyság:  

- Dimenziói  
- Tényezők, amelyek meghatározzák a személyes hatékonyságot  
- Saját személyes teljesítmény értékelése  

Felkészülés a prezentációs anyagok előkészítésére:  

Feladatok priorizálása:  

- Priorizálási szempontok a feladatok megvalósítása során  
- Sürgős-fontos mátrix Időgazdálkodás:  
- Időrabló tevékenységek összegyűjtése  
- Megoldási lehetőségek azonosítása Váratlan helyzetek kezelése:  
- Nem tervezett események típusai  
- Nem tervezett, váratlan események kezelése  
- „Újratervezés”  

Prezentáció megtervezése  

- Prezentációra való felkészülés  
- A „jó előadás” szabályai  
- Írásos prezentáció alapvető szabályai, tartalmi elemei, kinézete  
- Moderációs technikák megismerése  
- Prezentáció  

Verbális gyakorlatok a jó előadói készség elsajátításához.  

9. Projektszervezés és –menedzsment I.  6 óra 

Projektmenedzsment alapjai 1-2. szakaszban folyamatosan Projekt fogalma:  

- Projekt fogalmának tisztázása  
- Projekt és feladat elkülönítése Projektéletciklus elemei:  
- Projektek általános életciklusának bemutatása  
- Az életciklus-elemek jellemzőinek feldolgozása  

Projektek kezdeményezése és definiálása:  

- A projektötlettől a projektek elfogadásáig  
- Projektek terjedelmének dimenziói Projekttervezés és erőforrás-tervezés:  
- Feladattervek meghatározása  
- Projektfeladatok ütemezése – egymásra épülés, párhuzamosságok, szűk keresztmetszetek kezelése  
- Erőforrások típusai és tervezésük Projektszervezet felállítása:  
- Projektszervezet felépítése  
- A projektszervezet tagjainak feladatai és felelőssége  
- Projektcsapat tagjainak kiválasztása 
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10. Csapatban végzett projektmunka I.  30 óra 

A témakörben a tanulók kis csoportokban végzett, szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó projektek megvalósítása 
közben gyakorolják és mélyítik el szakmai készségeiket és a soft skilleket. A csapatban végzett projektmunka 
következetes dokumentálása lehetőséget teremt a diákok számára a karrierjük szempontjából is fontos 
szakmai portfólió építésére. 
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10. évfolyam  

A jelen és a jövő infokommunikációja megnevezésű tanulási terület 

Informatikai és távközlési alapok II. 144 óra  

11. Gépi tanulás, neuronhálózatok, mesterséges intelligencia 10 óra 

A mesterséges intelligencia (AI) fogalma, rövid története 
A gépi tanulás, alkalmazási példák (beszéd- és alakfelismerés, célzott reklámok, stb.) 
A neuronhálózatok fogalma, kapcsolódása a gépi tanuláshoz 
A gépi látás segítségével megoldható probléma, a gépilátás-rendszerek összetevői 

12. Informatikai és távközlési hálózatok napjainkban 8 óra 

A hálózat fogalma, céljai, alapvető elemei, hatásai a mindennapokra 
A fizikai és a logikai topológia fogalma, jellemzői 
A topológiai ábrák értelmezése 
A LAN-okban használható logikai topológiák ( sín, gyűrű, fa, csillag, kiterjesztett csillag) és jellemzőik 
A különböző topológiák előnyei, hátrányai 
Internethez, helyi hálózathoz csatlakozás 
Napjaink hálózati trendjei (BYOD, SDN stb.).  
A hálózatokat érő fenyegetések és támadások veszélyei 
A hálózatbiztonság szerepe, jelentősége 

13. Hálózati protokollok és modellek, végponti eszközök hálózati beállítása 18 óra 

A kommunikációs szabályok jelentősége, szerepe.  

A protokollok jelentősége, szükségessége.  

A referenciamodellek szerepe.  

Az OSI-modell jelentősége, rétegei, és a rétegek szerepe.  

A TCP/IP-modell jelentősége, rétegei, és a rétegek szerepét.  

Az OSI- és TCP/IP-modell egymásnak való megfeleltetése.  

Az adatbeágyazás fogalma, szerepe.  

A helyi és a távoli erőforrások elérése a rétegmodellben.  

A fizikai réteg szerepe, feladata. Az adatok fizikai közegen történő átvitelének lehetőségei.  

A jelek továbbítási módjai (szinkron, aszinkron), a sávszélesség, az átbocsátóképesség és a késleltetés 

fogalma. A pillanatnyi átbocsátóképesség lekérdezése végberendezésen.  

A vezetékes hálózatban használható közegek (rézalapú, optikai kábelek) és jellemzői.  

A keresztkötésű és egyeneskötésű Ethernet-kábel szükségessége. Képes megállapítani, hogy adott 

eszközök között melyik típusú kábel (keresztkötésű, egyeneskötésű) használata szükséges.  

A TIA/EIA-568-A és a TIA/EIA-568-B színsorrend ismerete, és ezek alapján keresztkötésű és 

egyeneskötésű Ethernet-kábel készítése.  

A vezeték nélküli átviteli közegek ismerete, jellemzői, felhasználási területei.  

A vezetékes és vezeték nélküli hálózathoz végberendezés csatlakoztatása.  

A decimális, bináris és hexadecimális számrendszer ismerete, átváltás a számrendszerek között. 
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14. Kapcsolás Ethernet hálózatokon, a kapcsoló alapszintű beállítása 20 óra 

Az adatbeágyazás fogalma, működése.  

Az adatbeágyazás vizsgálata adatforgalom elfogására alkalmas szoftver segítségével.  

Az Ethernet-technológia jellemzői, működési elve, az Ethernet-keret felépítésének ismerete.  

Az Ethernet-keret fejlécelemeinek azonosítása, elfogott keret esetén adatforgalom elfogása alkalmas 

szoftverrel.  

A MAC-cím jelentősége, szerepe, felépítés.  

A végberendezés hálózatikártya-információinak megjelenítése, MAC címének lekérdezése.  

A félduplex és a teljes duplex kommunikáció működése.  

A kapcsoló felépítésének ismerete, a kapcsoló összetevői.  

A kapcsoló feladata, jelentősége, működési elve  

A MAC-tábla fogalma, szerepe. A bejegyzések bekerülésének ismerete a kapcsoló MAC-táblájába.  

A kapcsoló továbbítási módjainak ismerete, az elárasztásos továbbítás fogalma, működése.  

A MAC-táblában található bejegyzések értelmezése, a MAC-tábla tartalma alapján képes eldönteni, hogy 

a kapcsoló mely portjain továbbítja az adott keretet.  

15. A hálózati réteg, IPv4-es és IPv6-os címzés, a forgalomirányító alapszintű beállítása 
  8 óra 

A hálózati réteg szerepe, feladata, jelentősége. A hálózati rétegben található eszközök, protokollok 

ismerete.  

Az IP protokoll feladata, jellemzői, az összeköttetés-mentes csomagtovábbítás folyamatának 

értelmezése.  

Az IPv4-csomag fejlécének fontosabb mezői (forrás- és cél-IPv4-cím, TTL, következő fejléc stb.)  

Az IPv4-címek felépítése, szerkezete, az alhálózati maszk fogalma, szerepe.  

Az IPv4-címzés típusai (unicast, multicast, broadcast).  

Az IPv4-címosztályok és jellemzői, adott IPv4-cím címosztályba sorolása.  

A publikus és privát címek szerepe, használata. A publikus és privát IPv4-címek ismerete, képes 

megállapítani egy adott IPv4-címről, hogy az publikus vagy privát.  

Végberendezés IPv4-konfigurációjának statikus beállítása.  

Az IPv4-es környezetben használt címmeghatározó protokoll (ARP) és üzeneteinek ismerete, működése, 

használatának szükségessége 

Végberendezés és hálózati eszköz ARP-táblájának megjelenítése, a tábla sorainak törlése.  

Adatforgalom elfogása szoftverrel,  ARP protokoll működésének nyomon követése.  

Az egyenlő méretű és változó méretű alhálózatok kialakításának lépései IPv4-környezetben.  

IPv4-környezetben egyenlő méretű és változó méretű alhálózatok (VLSM) kialakítása, és képes 

megállapítani, hogy több IPv4-cím egy alhálózathoz tartozik-e.  

Adott alhálózat esetén a hálózati azonosító, a szórási cím és a kiosztható címtartomány megállapítása.  
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IPv4-alhálózat számolására alkalmas szoftverek, webhelyek ismerete, és legalább egy ilyen alkalmazás 

vagy webhely használata.  

IPv4-környezetben az igényekhez igazodó címzési terv készítése.  

A forgalomirányító felépítése, működése.  

A forgalomirányító összetevőinek ismerete, azok feladata, és képes az összetevők beazonosítása.  

A forgalomirányító rendszerindítási folyamatának ismerete.  

Konzolkapcsolatot kialakítása számítógép és forgalomirányító között. Legalább egy terminálemulációs 

szoftver ismerete, és annak használatával a forgalomirányító konfigurációs felületéhez való hozzáférése.  

Az IOS elérési lehetőségei, az iOS konfigurációs felületén használható parancsok felépítése, szintakszisa.  

A forgalomirányítóban található memóriák fajtáinak ismerete, szerepe. Tudja, hogy melyik memóriában 

mit tárol a forgalomirányító, és képes a memóriák tartalmának megjelenítésére.  

Afutó és kezdeti konfiguráció szerepe, valamint a felhasználásuk közti különbsége.  

A futó konfiguráció mentésére.  

A forgalomirányító kezdeti konfigurációját megvalósító parancsok ismerete és használata (például 

eszköz neve, privilegizált mód jelszava, vonali jelszavak, bejelentkezési és napi üzenet, 

parancselőzmények száma, vonali tétlenségi idő, naplóüzenetek szinkronmegjelenítése stb)  

A forgalomirányító interfészeinek konfigurálása (IP-cím és alhálózati maszk beállítása, leírás megadása, 

interfész engedélyezése és tiltása).  

Az alapértelmezett átjáró fogalma, az eszközön használandó alapértelmezett átjáró megállapítása.  

A végberendezés alapértelmezett átjárójának beállítása.  

Az ipconfig parancs ismerete, a végberendezés IPv4 beállításainak megjelenítése és értelmezése  

A végberendezések csomagtovábbítási döntéseinek folyamata.  

A forgalomirányító csomagtovábbítási döntéseinek folyamata.  

A forgalomirányító irányítótáblájának megjelenítése, és a közvetlenül csatlakozó hálózatokat jelölő sorok 

értelmezése.  

A közvetlenül csatlakozó útvonalak irányítótáblába kerülésének folyamatának ismerete és az 

irányítótábla szerepe.  

A közvetlenül csatlakozó hálózatok elérhetőségének ellenőrzése.  

Az alapértelmezett útvonal szerepe, létrehozása a forgalomirányítón.  

Az ICMPv4-protokoll szerepe, használata, a protokoll által használt üzenetek ismerete.  

A ping és traceroute parancsok ismerete, használata, ellenőrzés a ping és traceroute parancsok 

segítségével.  

Hibaelhárítás elvégzése, hálózatelérési hibát okozó téves konfiguráció felismerése, korrigálása. 

16. A szállítási és az alkalmazási réteg 18 óra 

A szállítási réteg szerepe, feladata, jelentősége, főbb protokolljai (TCP, UDP).  

A szegmens fogalma, a portszámok szerepe és három csoportja (jól ismert portok, regisztrált portok, 

privát portok).  
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A TCP-protokoll szerepe, jellemzői, főbb alkalmazási területei.  

Az UDP-protokoll szerepe, jellemzői, főbb alkalmazási területei.  

A TCP- és az UDP-protokollok előnyei, hátrányai.  

A TCP- és az UDP-protokollok összehasonlítása.  

A TCP kommunikációs folyamat által használt kapcsolat felépítésének (háromfázisú kézfogás) és 

lebontásának lépései.  

A megbízható szállítás jelentősége és az adatfolyam-vezérlés szerepe.  

Az adatfolyam-vezérlés működése TCP-protokoll esetén. Az ablakméret és a nyugtázás fogalma.  

Adatfolyam elfogására alkalmas szoftver segítségével a TCP-folyamat felépülésének és lebontásnak 

vizsgálata.  

A sorszámozás szerepe, és TCP esetén a sorszámok változásának (sequence number, acknowledgement 

number) ismerete 

Az alkalmazási, megjelenítési és viszonyréteg funkciói.  

Az egyenrangú hálózat fogalma, működése, jelentősége, előnyei és hátrányai.  

A szerver-kliens alapú hálózat fogalma, működése, jelentősége, előnyei és hátrányai. 

A webszolgáltatás által használt HTTP- és HTTPS-protokoll jelentősége, azok működése.  

A levelezési protokollok (SMTP, IMAP, POP3) ismerete, azok működése. Az e-mail-letöltő protokollok közti 

különbségek.  

A DHCP- és a DNS-protokollok szerepe, jelentősége, működése.  

A fájlmegosztási protokollok, azok működésével.  

17. Otthoni és kisvállalati hálózat építése és beállítása 8 óra 

Az otthoni, illetve kisvállalti hálózatban használható eszközök ismerete, főbb jellemzői.  

Egy otthoni vagy kisvállalati hálózat összetevőinek azonosítása.  

A kisvállalati hálózatban használt főbb protokollok, alkalmazások azonosítása.  

A ping és traceroute parancsok használatával a kapcsolat működésének ellenőrzés, a válaszként 

megjelenő sorok információinak értelmezése.  

A show parancsok ismerete, amelyekkel lekérdezhető a hálózati eszköz futó és kezdeti konfigurációja, 

valamint az IOS-, illetve hardverösszetevők paraméterei.  

Az otthoni és irodai hálózat eszközeinek kiválasztása, összekötése és az IP címzés beállítása.  

Az alapvető hálózati hibaelhárítás lépései, alapszintű kapcsolódási hibák megtalálása és elhárítása.  

18. IT-biztonság  30 óra 

A malware fogalmát, a kártevő szoftverek típusai, működési elvei.  

A kártevők elleni védekezés lehetőségei, alkalmazása.  

A hálózatok elleni támadások céljának ismerete és módszerei 

A megtévesztési technikák (social engineering) felismerése, jellemzői  

A biztonsági házirendek jelentősége.  
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Adatmentéseket elvégzése a megfelelő típus kiválasztásával.  

Fájlok és mappák jogosultságainak, illetve titkosításának beállítása.  

Adatok biztonságos törlése a teljes megsemmisítés céljából.  

A számítógép védelmének jelszavakkal fokozása: BIOS, felhasználói jelszavak.  

Korlátozások beállítása a Windows helyi házirendjei segítségével.  

Felhasználók és csoportok létrehozása, módosítása, törlése.  

A Windows tűzfal beállításainak módosítása.  

Az elterjedtebb webböngészők biztonsági beállításainak (pl. privát böngészés) ismerete és alkalmazása.  

Az operációs rendszer hibajavításainak és frissítéseinek telepítése.  

Hitelesítés és titkosítás konfigurálása vezeték nélküli eszközökön.  

A firmware frissítése SOHO forgalomirányítókon.  

Port-továbbítás beállítására SOHO routeren. 

19. Egyéb operációs rendszerek (Mobil és MacOS) 6 óra 

Az Android és az iOS operációs rendszerek jellemzői, összehasonlítása.  

Az Android és az iOS kezelőfelülete.  

Közös szolgáltatások (képernyőforgatás, kalibráció, GPS, wifihívás, VPN, virtuális asszisztensek) 

használata  

A mobileszközök biztonsági beállításait, lehetőségei.  

A mobileszközökön elérhető felhőszolgáltatások használata.  

A macOS jellemzői, összehasonlítás más operációs rendszerekkel 

A macOS grafikus és parancssori felületének használata  

Biztonsági mentés, a lemezkezelés lehetőségei és segédprogramjai.  

Időzített és ütemezett feladatok végrehajtása 

A macOS frissítése 

20. Linux alapok  18 óra 

A Linux szerepe, helye az IT-iparban.  

A CLI-parancsok felépítése, az argumentumok megadási módja.  

Könyvtárkezelési parancsok: mkdir, rmdir.  

Fájlok listázása különböző szempontok szerint.  

Parancsok kiadása rendszergazdai üzemmódba átlépve  

A számítógép szabályos leállítása.  

Alapvető fájl-jogosultságok (read, write, executable), és azok beállítása (chmod)  

Fjlokat másolása, mozgatása, törlése parancssorban.  

Szövegfájlok tartalmának megtekintése.  
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Különböző feltételek szerinti keresés szövegekben 

Az alapvető reguláris kifejezések célja és felhasználásuk szövegillesztéshez.  

Egy szövegszerkesztő (vi, nano) használata.  

A gép IP-címzésének beállítása.  

Futó folyamatok listázása különböző szempontok szerint.  

Az I/O-átirányítások szerepe, használata 

Az alapvető csomagkezelési parancsok, csomagok telepítése és eltávolítása 

 

Programozási alapok megnevezésű tanulási terület 

Programozási alapok tantárgy 72 óra 

4. Bevezetés a Python programozásba 4 óra 

Számítógépes program működési elve (fordított és interpretált kódok); 
Python programozási nyelv jellemzői; 
Python programok készítésére szolgáló hatékony fejlesztési környezet kialakítása (Python letöltése, 
telepítése, fejlesztői környezet konfigurálása); 
Parancssori végrehajtás; 
Egyszerű program készítése, futtatása; 
Tipikus programhibák keresése, javítása; 

5. A Python programozási nyelv alapjai 48 óra 

A print() függvény; 

Literál fogalma: az egész, valós, karakterlánc és logikai típusú literálok; 

Típuskonverzió, típuskényszerítés; 

Aritmetikai operátorok, rövidített értékadás (+=, /=, %=, -=, **=); 

Karakterláncokon értelmezett operátorok, karakterláncok összefűzése és replikációja; 

Változók azonosítása, deklarálása, értékadás, valamint a foglalt szavak; 

Az input() függvény; 

Relációs operátorok (>, >=, <, <=, ==, !=); 
Logikai operátorok (and, or, not); 
Vezérlési szerkezetek: 
Szelekciók: if-else, if-elif-else; 
Elágazások egymásba ágyazása; 
Iterációk: for, while 
A for ciklus alkalmazása range() függvénnyel; 
A while ciklus használata - végtelen ciklus fogalma; 
Összetett adatszerkezetek fogalma, lista jellemzői, indexelése (negatív, nem negatív értékek szerepe); 
Listametódusok: append() és insert(); 
Listák bejárása, műveletvégzés; 
Algoritmusok: 
Minimum, maximum érték keresése, megszámlálás, kiválogatás, eldöntés; 
Listák rendezése - buborékrendezés algoritmusa; 
Listák egymásba ágyazása; 
Függvények: 
Fogalma, jellemzői; 
Függvények definiálása, paraméterezése, hívása; 
További összetett adatszerkezetek: 

Karakterklánc (sztring): 
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ord() és chr() függvények, indexelés, darabolás, in és not in operátorok; 
A min(), max(), index(), list() függvények; 
Sztring-metódusok: capitalize(), center(), endswith(), find(), isalnum(), isalpha(), islower(), join(), lower(), 
lstrip(), replace(), rfind(), rstrip(), split(), startswith(), strip(), swapcase(), title(), upper(); 
Karakterláncok összehasonlítása, rendezése; 
Sor (tuple): fogalma, definiálása, fontosabb függvények, metódusok; 
Szótár: fogalma, definiálása, fontosabb függvények, metódusok; 

6. Modulok, objektumok, fájlkezelés a Pythonban 20 óra 

Fájlkezelés: 
Szöveges fájlok kezelése; 
Fájlkezelés közben fellépő hibák; 
Ismeri és célnak megfelelően alkalmazza az open(), readline(), readlines() és write() függvényeket. 
Kivételkezelés: beépített kivételek, saját kivétel készítése; 
Egyszerűbb hibafajták ismerete, javítása; 
Python modulok: fogalma, importálása; 
Math, platform és a random modul ismerete, használata; 
* karakter és az as kulcsszó szerepe, álnevek használata; 
A dir() függvény; 
Python Module Index - keresés; 
Saját modul készítése; 
Csomag (package): 
fogalma, sajár csomag készítése; 
OOP koncepció 
Procedurális és objektumorientált megközelítés közötti különbségek; 
Osztály (class) fogalma, osztályhierarchia; 
Objektum fogalma; 
Saját osztály létrehozása, példányosítása 

 

Hatékony tanulás, önfejlesztés és csoportmunka I. megnevezésű tanulási terület 

IKT projektmunka I. tantárgy 108 óra 

6. Önismereti és kommunikációs készségek fejlesztése I. 10 óra 

Önismeret: (1-2. szakasz)  

2. szakasz  
Önmeghatározás gyakorlása helyzetfüggően  

Önszabályozás: érzelmi és indulati kontroll azonosítása, azok tudatos használata  

Kommunikáció: (1-2. szakasz folyamatosan) 1-2. szakasz  
Kommunikációs hibák azonosítása és felismerése  

Egyirányú és kétirányú kommunikáció ismérvei  

Kommunikáció viszonylagosságának értelmezése  

Kommunikációs értékek azonosítása 

7. Csapatmunka és együttműködés I. 10 óra 

Csapatmunka: (1-2. szakaszban folyamatosan)  

Valamennyi téma minden évben előkerül, egyre gyakorlatiasabb jelleggel. A diákok kezdetben több 
oktatói instrukciót kapnak, később önállóbban dolgoznak. A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati 
készségek elsajátítására kerül sor:  
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- Csapaton belüli lehetséges szerepek felismerése és feldolgozása  
- Csapatkompetenciák és felmérésük  
- Saját csapat erősségeinek és gyengeségeinek összesítése  
- Meglévő csapaton belüli szerepek azonosítása  
- Saját motivációs profil feltérképezése  
- Motivációs tényezők értelmezése és egyeztetése  
- Belső motivációs elmélet és alkalmazása  

Együttműködés (1-2. szakaszban folyamatosan)  

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor:  

- Együttműködés feltételei a feladatmegoldás során  
- Együttműködés és a versengés különbségének feldolgozása  
- Eltérő nézőpontok hatása  
- Csapaton belüli információáramlás nehézségei  
- Utasítások utóélete, felelősségvállalás, felelősségáthárítás  
- Konfliktuskezelési források, módok  
- Egyéni konfliktuskezelési preferenciák azonosítása, előnyök-hátrányok feldolgozása  
- Változásokhoz való hozzáállás, változási görbe ismerete, gyakorlatban való felismerése  

Problémamegoldás lépései:  

- Problémamegoldás lépéseinek feldolgozása  
- Egyéni problémamegoldási technikák azonosítása Problémamegoldás típusai:  

o Reaktív problémamegoldás jellemzőinek feldolgozása  
o Proaktív problémamegoldás jellemzőinek feldolgozása  

Ötletgenerálási technikák:  

Megoldások azonosításának technikái – csoportos szellemi alkotótechnikák megismerése és használatuk 
megtapasztalása  

8. Prezentációs készségek fejlesztése I.  10 óra 

A szakmai vizsgafeladat formai összeállítása és előadása, valós projektkörnyezetben történő bemutatása.  

2. szakasz:  

Hatékony feladattervezés és -szervezés:  

- Tervezés hatása a munkavégzésre  
- Tervezés és megvalósítás helyes aránya  
- Feladatok elvégzésének megszervezése – párhuzamosságok, egymásra építkezés, szűk keresztmetszet  

Felkészülés a prezentációs anyagok előkészítésére:  

Feladatok priorizálása:  

- Priorizálási szempontok a feladatok megvalósítása során  
- Sürgős-fontos mátrix Időgazdálkodás:  
- Időrabló tevékenységek összegyűjtése  
- Megoldási lehetőségek azonosítása Váratlan helyzetek kezelése:  
- Nem tervezett események típusai  
- Nem tervezett, váratlan események kezelése  
- „Újratervezés”  

Prezentáció megtervezése  

- Prezentációra való felkészülés  
- A „jó előadás” szabályai  
- Írásos prezentáció alapvető szabályai, tartalmi elemei, kinézete  



  2020. 

583  

- Moderációs technikák megismerése  
- Prezentáció  

Verbális gyakorlatok a jó előadói készség elsajátításához.  

9. Projektszervezés és –menedzsment I.  10 óra 

Projektmenedzsment alapjai 1-2. szakaszban folyamatosan Projekt fogalma:  

- Projekt fogalmának tisztázása  
- Projekt és feladat elkülönítése Projektéletciklus elemei:  
- Projektek általános életciklusának bemutatása  
- Az életciklus-elemek jellemzőinek feldolgozása  

Projektek kezdeményezése és definiálása:  

- A projektötlettől a projektek elfogadásáig  
- Projektek terjedelmének dimenziói Projekttervezés és erőforrás-tervezés:  
- Feladattervek meghatározása  
- Projektfeladatok ütemezése – egymásra épülés, párhuzamosságok, szűk keresztmetszetek kezelése  
- Erőforrások típusai és tervezésük Projektszervezet felállítása:  
- Projektszervezet felépítése  
- A projektszervezet tagjainak feladatai és felelőssége  
- Projektcsapat tagjainak kiválasztása 

10. Csapatban végzett projektmunka I.  68 óra 

A témakörben a tanulók kis csoportokban végzett, szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó projektek 
megvalósítása közben gyakorolják és mélyítik el szakmai készségeiket és a soft skilleket. A csapatban 
végzett projektmunka következetes dokumentálása lehetőséget teremt a diákok számára a karrierjük 
szempontjából is fontos szakmai portfólió építésére. 
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11. évfolyam 

Hatékony tanulás, önfejlesztés és csoportmunka I. megnevezésű tanulási terület 

IKT projektmunka II. tantárgy 108 óra 

A képzés során minden kompetenciafejlesztési témakör újra meg újra előkerül, tartalmilag és gyakorlati 
szempontból kibővítve, míg a diákok készségszinten el nem sajátítják a skilleket.  

6. Önismereti és kommunikációs készségek fejlesztése II.  10 óra 

A témakör elsődleges célja, hogy a tanulók megfelelő önismerettel rendelkezzenek, fel tudják mérni saját 
képességeiket, és azokhoz mérten tudatosan használják a kommunikáció alapeszköztárát a gyakorlatban, 
ezzel is elősegítve digitális kompetenciáik fejlődését. Megismerjék és begyakorolják a hatékony és 
asszertív kommunikáció fajtáit, és készségszinten is elsajátítsák azokat. A kommunikációs készségek 
fejlesztése révén készségszintű kommunikációra lesznek képesek a szakmai vizsgán, vagyis vizsgafeladatuk 
előadása során anélkül tudnak megfelelő kommunikációs stílust és eszközöket alkalmazni, hogy az 
figyelmet és energiát vonna el a szakmai tartalomtól.  

 
Kommunikáció: (3-4. szakasz folyamatosan) 3-4. szakasz  

Kommunikációs hibák azonosítása és felismerése  

Egyirányú és kétirányú kommunikáció ismérvei  

Kommunikáció viszonylagosságának értelmezése  

Kommunikációs értékek azonosítása   

7. Csapatmunka és együttműködés II. 10 óra 

A témakör elsődleges célja, hogy a diákok képesek legyenek csapatban dolgozni, megismerjék a hatékony 
együttműködés területeit, módszereit és ezen ismereteken keresztül a többi témakörben is hatékonyan 
tudjanak feladatot megoldani. Tisztában legyenek a csapatban betöltött szerepükkel és annak megfelelően 
dolgozzanak. A témakörben fejlesztett készségek felkészítik a tanulókat a valós munkakörnyezetre, így a 
munkaerőpiacra belépve nem jelent majd kihívást számukra egy adott csapatba való beilleszkedés, illetve 
már zajló projektbe való bekapcsolódás.  

 
Csapatmunka: (3-4. szakaszban folyamatosan)  

- Csapaton belüli lehetséges szerepek felismerése és feldolgozása  
- Csapatkompetenciák és felmérésük  
- Saját csapat erősségeinek és gyengeségeinek összesítése  
- Meglévő csapaton belüli szerepek azonosítása  
- Saját motivációs profil feltérképezése  
- Motivációs tényezők értelmezése és egyeztetése  
- Belső motivációs elmélet és alkalmazása  

  
Együttműködés (3-4. szakaszban folyamatosan)  

- Együttműködés feltételei a feladatmegoldás során  
- Együttműködés és a versengés különbségének feldolgozása  
- Eltérő nézőpontok hatása  
- Csapaton belüli információáramlás nehézségei  
- Utasítások utóélete, felelősségvállalás, felelősségáthárítás  
- Konfliktuskezelési források, módok  
- Egyéni konfliktuskezelési preferenciák azonosítása, előnyök-hátrányok feldolgozása  
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- Változásokhoz való hozzáállás, változási görbe ismerete, gyakorlatban való felismerése  

 
3-4. szakasz:  

Problémaelemzési technikák:  

- Problémák lehetséges okainak feltárása  
- A felmerülő problémák gyökérokainak azonosítása Ötletgenerálási technikák:  

8. Prezentációs készségek fejlesztése II.  10 óra 

A témakör célja, hogy a tanulók megértsék és begyakorolják az oktatási tananyaghoz kapcsolódó 
előadásmódok alapvető szabályait, megtanuljanak gazdálkodni az idővel és képesek legyenek beosztani a 
felkészülés és a prezentálás arányát. Könnyedén fel tudják építeni és meg tudják szerkeszteni egy előadás 
vázlatát, majd képesek legyenek azt élőszóban bemutatni és felhasználni a projektmunka során is. Mivel 
egy projekttel kapcsolatos prezentáció elkészítése a tanulói csoportnak önmagában egy önálló feladatot 
jelent, az előkészítési feladatok hatékony megoldásához a tanulóknak meg kell ismerniük a megfelelő 
időgazdálkodási és egyéb tervezési metódusokat. A prezentációs készségek elsajátításával a tanulóknak 
nem okoz majd gondot a szakmai vizsgafeladat formai összeállítása és előadása, és valós 
projektkörnyezetben is képesek lesznek az elvárásoknak megfelelően bemutatni feladataikat.  

  
3-4. szakasz:  

Hatékony feladattervezés és -szervezés:  

- Tervezés hatása a munkavégzésre  
- Tervezés és megvalósítás helyes aránya  
- Feladatok elvégzésének megszervezése – párhuzamosságok, egymásra építkezés, szűk keresztmetszet  

Felkészülés a prezentációs anyagok előkészítésére:  

Feladatok priorizálása:  

- Priorizálási szempontok a feladatok megvalósítása során  
- Sürgős-fontos mátrix Időgazdálkodás:  
- Időrabló tevékenységek összegyűjtése  
- Megoldási lehetőségek azonosítása Váratlan helyzetek kezelése:  
- Nem tervezett események típusai  
- Nem tervezett, váratlan események kezelése  
- „Újratervezés”  

Prezentáció megtervezése  

- Prezentációra való felkészülés  
- A „jó előadás” szabályai  
- Írásos prezentáció alapvető szabályai, tartalmi elemei, kinézete  
- Moderációs technikák megismerése  
- Prezentáció  

Verbális gyakorlatok a jó előadói készség elsajátításához.  

9. Projektszervezés és -menedzsment II.  10 óra 

A projektmenedzsment elméletének ismeretével és gyakorlati elsajátításával a tanulók képessé válnak 
csapatban előkészíteni, feldolgozni és prezentálni egy-egy konkrét projektmunkát. Az alábbiakban felsorolt 
témák ismerete lehetővé teszi a tanulók számára, hogy akár a duális képzésbe, akár tanulmányaikat 
követően a munkaerőpiacra belépve hatékonyan közreműködjenek valós projektekben is.  

  
Projektmenedzsment alapjai 3-4. szakaszban folyamatosan 
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Projekt fogalma:  

- Projekt fogalmának tisztázása  
- Projekt és feladat elkülönítése Projektéletciklus elemei:  
- Projektek általános életciklusának bemutatása  
- Az életciklus-elemek jellemzőinek feldolgozása Projektek kezdeményezése és definiálása:  
- A projektötlettől a projektek elfogadásáig  
- Projektek terjedelmének dimenziói Projekttervezés és erőforrás-tervezés:  
- Feladattervek meghatározása  
- Projektfeladatok ütemezése – egymásra épülés, párhuzamosságok, szűk keresztmetszetek kezelése  
- Erőforrások típusai és tervezésük Projektszervezet felállítása:  
- Projektszervezet felépítése  
- A projektszervezet tagjainak feladatai és felelőssége  
- Projektcsapat tagjainak kiválasztása  

3-4. szakaszban  

Projektmenedzsment haladó szinten:  

- Projektek megvalósítása, megvalósítás-mentoring  
- Projektmegvalósítás feladatai  
- Monitoring és beszámolás a projektmegvalósítás során  
- Érdekcsoportok kezelése (stakeholder management)  
- Projektekhez kapcsolódó érdekcsoportok  
- „Stakeholder-térkép” készítése Projektcsapatok vezetése:  
- Hierarchián kívüli irányítás jellemzői  
- Projektcsapat irányítása  
- Kommunikáció a projektcsapaton belül  
- Projektcsapat motiválása  

10.  Csapatban végzett projektmunka II.  68 óra 

A témakörben a tanulók kis csoportokban végzett, szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó projektek 
megvalósítása közben gyakorolják és mélyítik el szakmai készségeiket és a soft skilleket. A csapatban 
végzett projektmunka következetes dokumentálása lehetőséget teremt a diákok számára a karrierjük 
szempontjából is fontos szakmai portfólió építésére. 
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Asztali és mobil alkalmazások fejlesztése, szoftvertesztelés és adatbázis-kezelés 

megnevezésű tanulási terület  

Asztali alkalmazások fejlesztése tantárgy 90 óra 

7. Bevezetés a szoftverfejlesztésbe 14 óra 

A Java/C# nyelv története, kialakulása és fejlődése 

A Java/C# nyelvcsalád elemei 

Forrás- és konfigurációs fájlok, futtatókörnyezetek, frameworkök 

A fejlesztőkörnyezet megismerése 

Kiinduló szintaxis konzolos és grafikus alkalmazás esetén 

Szoftverfejlesztési paradigmák, spirális fejlesztés, folyamatos fejlesztés 

Kódsorok olvasása, utasítások értelmezése, debugolási alapok (breakpoints, léptetés) 

Utasítások lezárása, a whitespace karakterek hatása 

Kódolási stílus bevezető 

8. Procedurális és objektumorientált szoftverfejlesztés 14 óra 

A procedurális és az objektumorientált szemlélet összevetése 

Az osztály és az objektum fogalma, a köztük lévő különbségek 

Példányosítás 

Property-k 

Java/C# szintaxisban kifejezve az objektumorientáltság 

9. Változók 8 óra 

Primitívek: boolean, int, double és String 

Elnevezési konvenciók 

Numerikus típusok 

Integer típusú primitívek és köztük lévő különbségek: byte, short, int, long 

Lebegőpontos típusok: float, double 

Aritmetikai, és matematikai műveletek 

Zárójelezés 

Szöveges típusok 

Char típus 

Stringkezelési alapok 

String konkatenáció  

Whitespace és escape karakterek 

Konzolra írás 

Típuskonverzió 

Automatic promotion 

Type casting 
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Számérték-konverzió 

Stringek parse-olása 

Inputról olvasás 

User input beolvasása konzolról 

User input beolvasása grafikus felületről 

Fájlbeolvasási alapok  

10. Metódusok 8 óra 

Függvénydefiníciók 

Kód strukturálása osztályszinten 

Függvények haszna és célja 

Osztályváltozók elérése 

Scope 

Argumentumok, visszatérési érték 

11. Beépített segédosztályok 12 óra 

String osztály 

Nyelvi beépített osztályok használatának alapja, dokumentációértelmezés 

String osztály legfontosabb függvényei és használatuk: indexOf, charAt, substring()  

A Stringkonkatenálás és az immutable fogalma 

Stringek összehasonlítása 

A Random osztály 

Véletlenszám-generálás felhasználása a programozásban, pszeudo-véletlen elméleti kitekintő 

Véletlenszám generálása a Random osztály segítségével, next...() függvények 

A Math osztály 

Math osztály felhasználásának lehetőségei 

Statikus metódusok szerepe 

Legfontosabb függvények: max(), min(), sqrt() 

12. Vezérlési szerkezetek, ciklusok 12 óra 

Logikai (boolean) kifejezések: 

Boolean változók értelmezése, inicializálása, deklarálása 

Aritmetikai alapfogalmak, boolean változók összehasonlítása, operátorok 

Két- és többirányú (if-then-else) elágazás 

Döntési változók, vezérlési struktúrák elméleti bevezető 

Feltételeken alapuló futtatás 

If-then-else elágazások 

Összetett kifejezések, magas szintű operátorok: 

Hármas operátor (? : ) 

Érték szerinti (Switch) elágazás 

Switchelmélet 

Szintaxis 

Összehasonlítás If-fel 

Ciklusok: 

“for” ciklus 

Ciklusok jelentősége elméleti bevezető 

A for ciklust ismertető elmélet 

For ciklus szintaxis 
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Ciklus scope  

Ciklusok debugolása 

Végtelen ciklus 

“do-while” ciklusok 

Elöltesztelő ciklus 

Hátultesztelő ciklus 

Ciklustípusok összehasonlítása, mikor melyiket érdemes használni 

Ciklusvezérlés: 

Ciklus futtatásának leállítása, Break 

Ciklusátugrás, Continue 

13. Tömbök és listák 15 óra 

Egydimenziós tömb 

Tömbök bevezetése 

Tömb definiálása, inicalizálása 

Tömb elemének módosítása 

Tömb bejárása ciklusok segítségével 

Hibakezelés, túlcímzés 

Többdimenziós tömb 

Mátrixok kezelése 

Listák bevezetése 

ArrayList / List definiálása, inicializálása 

ArrayList / List elemének módosítása 

ArrayList / List bejárása iterátor- és ciklusok segítségével 

Autoboxing 

14. Kivételkezelés, hibakeresés 7 óra 

Kivételkezelés:  
Kivételkezelés elméleti bevezető  
Try-catch szintaxis  
Beépített kivételtípusok 

Hibakeresés (opcionális): 
Programkód tesztelése és hibakeresés 
A hibák 3 osztályának azonosítása (fordítási idejű, logikai, futási idejű) 
Hibakezelési technikák: print, IDE, kifejezésszerkesztő, előnyök-hátrányok  
Leggyakoribb hibák 

 

Adatbázis-kezelés alapjai megnevezésű tanulási terület 

Adatbázis-kezelés I. tantárgy 72 óra 

6. Az adatbázis tervezés alapjai 5 óra 

Az adatbázis-tervezés fogalmai. 

A redundancia szerepe, káros következményei. 

Az anomáliák fajtái. 

A dekompenzáció szerepe a redundancia csökkentésére. 

Az ER-Modell szerepe és jelölésrendszere. 

A relációs adatbázisok legfontosabb jellemzői (elsődleges kulcs, idegen kulcs, rekord, mező, 

kapcsolattípusok stb.). 

Az ER-modell relációs-modellre való átalakításának szabályai. 

7. Adatbázisok létrehozása 5 óra 
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DDL parancsok használata: 

CREATE utasítás adatbázisok és táblák létrehozására. 

A választott SQL-szerver legfontosabb adattípusai. 

A táblák létrehozásánál alkalmazható mezőszintű és táblaszintű záradékok (NULL, NOT NULL, 

UNIQUE, PRIMARY KEY, REFERENCES stb.). 

Az indexek szerepe és létrehozása. 

A DROP utasítás, az adatbázisok, táblák és indexek törlésére. 

Az ALTER utasítás, az adatbázisok, táblák és indexek módosítására 

8. Adatok kezelése 10 óra 

DML parancsok használata: 

Az INSERT utasítás, a rekordok hozzáadására. 

Az UPDATE utasítás, az adatok módosítására. 

A DELETE utasítás, rekordok törlésére 

9. Lekérdezések 46 óra 

SELECT utasítás szerepa, szintaxisa. 

Az adatsorok szűrésére szolgáló WHERE záradék, a záradékban használható operátorok (=, <=, >=, <>, >, 

<, !=, ^=, BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL, IS NOT NULL, AND, OR, NOT) és alkalmazásuk. 

Az adatsorok rendezésre használt ORDER BY záradék, egy- vagy többkulcsos rendezési sorrendet 

beállítása. 

Az álnevek szerepe és használata. 

Helyettesítő (wildcard) karakterek. 

Az ismétlődő sorok elnyomása, a DISTINCT záradék alkalmazása. 

A táblák összekapcsolására alkalmazott záradékok (INNER, LEFT, RIGHT JOIN). 

Az adatok csoportosítására használt GROUP BY záradék. 

A csoportosított adatok szűrésére használt HAVING záradék. 

A megjelenő adatsorok limitálására használt záradék (például TOP/LIMIT). 

A számított mezők készítésének módja. 

Az aggregált függvények (COUNT(), MIN(), MAX(), SUM(), AVG()). 

A lekérdezésben használt egyéb függvények (CONCAT(), FORMAT(), LENGTH(), SUBSTR(), REPLACE(), 

TRUNC(), ROUND(), stb.. 

10. Adatbázisok mentése és helyreállítása 6 óra 

A teljes vagy inkrementális mentés szerepe és a választott SQL-szerveren a mentéshez alkalmazott 

parancsok. 

A helyreállítás típusai, a helyreállításhoz használt parancsok 

 

Webes technológiák megnevezésű tanulási terület 

Webprogramozás 72 óra 

1. HTML5 és CSS3 32 óra 

HTML5: 

Táblázatok létrehozása és formázása 

Szemantikus elemek (article, aside, main, header, footer, section) alkalmazása 

Mediaelemek alkalmazása 

Metaelemek és SEO-alapok ismerete és gyakorlati alkalmazása 

A viewport metaelem ismerete és alkalmazása 

Konkurens stílusok érvényesítési sorrendje (specificity) 
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CSS3: 

border-collapse; nth-child; media query; colors; opacity; gradients; box-shadow; outline; text-

shadow; border-radius; szelektorok >, +, ~; attribútum szelektorok; ::before ::after; Flexbox; CSS 

Grid; CSS Animation és Transition; transform; CSS preprocessor 

2. JavaScript I. 40 óra 

JavaScript kód futtatása konzolon 

Elemi és összetett adattípusok (Number, String, Array, Boolean, undefined, null, Object, Map, Set) a 

JavaScriptben; értékadás, aritmetikai és logikai műveletek, kifejezések kiértékelése 

Reguláris kifejezések 

Változók és konstansok deklarálása (var, let, const), láthatóságuk 

Vezérlési szerkezetek (of, while, for, for in, for of, switch, break)  

Függvények deklarálása, arrow functions 

Objektumok webes környezetben, tulajdonságok és metódusok, DOM (Document Object Model), node-

ok (csomópontok), element (elem), attribute (tulajdonság) és text (szöveg) node-ok 

Elemek elérése, módosítása és létrehozása 

Események és eseményfigyelő eljárások (onClick, onLoad, onBlur, onFocus események) 

Űrlapelemek (form, input, select, option, textarea, label) elhelyezése weboldalakon, és azok interaktív 

kezelése 

 

Szakmai angol megnevezésű tanulási terület 

Szakmai angol 72 óra 

7. Hallás utáni szövegértés 12 óra 

Az angol nyelvű hallás utáni szövegértés fejlesztése 

Önálló szóbeli kommunikáció 

IT szakterület idegen nyelvi kifejezései 

IT szakterületre vonatkozó hallott szöveg megértése 

Bevezető szintű szakmai ismeretek megértése, biztos elsajátítása 

Szakmai ismereteket feldolgozó videó és van animáció, narráció, párbeszéddel kísért interaktív elektronikus 
anyag feldolgozása, megértése 

8. Szóbeli kommunikáció 14 óra 

A beszédkészség fejlesztése 

Önálló idegen nyelvi kommunikáció angolul 

Hétköznapi, munkahelyi vagy más informatikához kapcsolódó környezetben zajló szituációban folytatott 
párbeszéd 

Szakmai témájú bemutató készítése, előadása 

Párbeszéd egymással, a tanárral IT témakörökben 

9. Szóbeli kommunikáció IT-környezetben projekt alapon I. 14 óra 

A tanulóknak három-négy fős csoportban egy általuk kiválasztott informatikai termék gyártójának vagy 
forgalmazójának szerepét kell felvállalniuk. A projekt végeredménye két, saját készítésű, pár perces videó 
lesz. Az egyiken bemutatják a terméket (mintaként az első témakörben megtekintett videók szolgálhatnak). 
A csoport minden tagjának szerepelnie kell és meg kell szólalnia a videón. Javasolt megoldás, hogy a 
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bemutató stúdióbeszélgetésként, párbeszédes formában folyjon (ilyenre is számtalan példát lehet találni a 
videómegosztókon és oktatási portálokon). A másik videón egy videókonferencia-beszélgetés zajlik. A 
csapat egyik része a cég eladásért felelős részlegét képviseli, míg a többiek vevőként, illetve ügyfélként 
vesznek részt a beszélgetésben. A cél itt is a termék bemutatása, az ár és a terméktámogatás részleteinek 
megbeszélése.  

10. Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása  12 óra 

Az írásos angol nyelvi szakmai szöveg megértése 

Angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása, értelmezése 

- IT-alapismeretek, programozás vagy weblapkészítés témakörben, a szakmai tanulmányaikhoz 
kapcsolódó bevezető jellegű elektronikus tananyag  

- Termékleírás, kézikönyv  
- IT-trendekkel, újdonságokkal, hírekkel foglalkozó portál  

11. Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail 10 óra 

Az angol nyelvű e-mail formai szabályai (megszólítás, köszönetnyilvánítás, elköszönés) és általános formulái 

Rövid és egyszerű e-mailek, 10-12 mondatból és érdemi információkból álló informatikai témájú 
levélváltások 

Az e-mailes feladatokat két-három fős csoportban végezzék a tanulók, és minden esetben találjanak ki egy 
életszerű szituációt, majd ebben osszák szét a szerepeket. A levélváltásokra másolatban mindig tegyék rá a 
tanárt is, aki így nyomon követheti és tanácsaival segítheti a tevékenységet.  

12.  Keresés és ismeretszerzés angol nyelven 10 óra 

A célirányos ismeretszerzés és információhoz jutás 

Hatékony keresőeszközök alkalmazása, keresési stratégiák, módszerek 

Miniprojekt elkészítése és dokumentálása: 

A tanulók találjanak ki maguknak egy miniprojektet egy olyan szakmai területen, ahol még nem 
rendelkeznek számottevő ismeretekkel, majd keressenek minden lépés megtételéhez megfelelő 
internetes forrást vagy leírást. A feladat könnyebb megértéséhez egy lehetséges miniprojekt:  

A tanulók egy egyszerű weblapot fognak elkészíteni, melynek keretében az alábbi kérdésekre 
keresnek választ.  

‒  Mi az a HTML?  
‒  Hogyan készíthetünk egyszerű weblapot?  

‒  Hogyan formázzunk félkövér stílussal szöveget?  

‒  Hogyan helyezhetünk el hivatkozást egy weboldalon?  

‒  Hogyan helyezhetek el egy képet a weboldalon?  

‒  Hogyan készíthetek főcímet és alcímet?  

 



  2020. 

593  

12. évfolyam 

Hatékony tanulás, önfejlesztés és csoportmunka I. megnevezésű tanulási terület 

IKT projektmunka II. tantárgy 108 óra 

A képzés során minden kompetenciafejlesztési témakör újra meg újra előkerül, tartalmilag és gyakorlati 
szempontból kibővítve, míg a diákok készségszinten el nem sajátítják a skilleket.  

6. Önismereti és kommunikációs készségek fejlesztése II. 10 óra 

A témakör elsődleges célja, hogy a tanulók megfelelő önismerettel rendelkezzenek, fel tudják mérni saját 
képességeiket, és azokhoz mérten tudatosan használják a kommunikáció alapeszköztárát a gyakorlatban, 
ezzel is elősegítve digitális kompetenciáik fejlődését. Megismerjék és begyakorolják a hatékony és 
asszertív kommunikáció fajtáit, és készségszinten is elsajátítsák azokat. A kommunikációs készségek 
fejlesztése révén készségszintű kommunikációra lesznek képesek a szakmai vizsgán, vagyis vizsgafeladatuk 
előadása során anélkül tudnak megfelelő kommunikációs stílust és eszközöket alkalmazni, hogy az 
figyelmet és energiát vonna el a szakmai tartalomtól.  

 
4. szakasz  

Kérdezéstechnika módszereinek elsajátítása és önálló használata  

SCARF-modell elméleti háttere  

SCARF-modell alkalmazása a gyakorlatban  

Kérdezéstechnikai alapok  

A nonverbális kommunikáció eszköztára és használata a gyakorlatban  

7.  Csapatmunka és együttműködés II. 10 óra 

A témakör elsődleges célja, hogy a diákok képesek legyenek csapatban dolgozni, megismerjék a hatékony 
együttműködés területeit, módszereit és ezen ismereteken keresztül a többi témakörben is hatékonyan 
tudjanak feladatot megoldani. Tisztában legyenek a csapatban betöltött szerepükkel és annak megfelelően 
dolgozzanak. A témakörben fejlesztett készségek felkészítik a tanulókat a valós munkakörnyezetre, így a 
munkaerőpiacra belépve nem jelent majd kihívást számukra egy adott csapatba való beilleszkedés, illetve 
már zajló projektbe való bekapcsolódás.   

 
Csapatmunka: (3-4. szakaszban folyamatosan)  

- Csapaton belüli lehetséges szerepek felismerése és feldolgozása  
- Csapatkompetenciák és felmérésük  
- Saját csapat erősségeinek és gyengeségeinek összesítése  
- Meglévő csapaton belüli szerepek azonosítása  
- Saját motivációs profil feltérképezése  
- Motivációs tényezők értelmezése és egyeztetése  
- Belső motivációs elmélet és alkalmazása  

  
Együttműködés (3-4. szakaszban folyamatosan)  

- Együttműködés feltételei a feladatmegoldás során  
- Együttműködés és a versengés különbségének feldolgozása  
- Eltérő nézőpontok hatása  
- Csapaton belüli információáramlás nehézségei  
- Utasítások utóélete, felelősségvállalás, felelősségáthárítás  
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- Konfliktuskezelési források, módok  
- Egyéni konfliktuskezelési preferenciák azonosítása, előnyök-hátrányok feldolgozása  
- Változásokhoz való hozzáállás, változási görbe ismerete, gyakorlatban való felismerése  

 
3-4. szakasz:  

Problémaelemzési technikák:  

- Problémák lehetséges okainak feltárása  
- A felmerülő problémák gyökérokainak azonosítása Ötletgenerálási technikák:  

8. Prezentációs készségek fejlesztése II.  10 óra 

A témakör célja, hogy a tanulók megértsék és begyakorolják az oktatási tananyaghoz kapcsolódó 
előadásmódok alapvető szabályait, megtanuljanak gazdálkodni az idővel és képesek legyenek beosztani a 
felkészülés és a prezentálás arányát. Könnyedén fel tudják építeni és meg tudják szerkeszteni egy előadás 
vázlatát, majd képesek legyenek azt élőszóban bemutatni és felhasználni a projektmunka során is. Mivel 
egy projekttel kapcsolatos prezentáció elkészítése a tanulói csoportnak önmagában egy önálló feladatot 
jelent, az előkészítési feladatok hatékony megoldásához a tanulóknak meg kell ismerniük a megfelelő 
időgazdálkodási és egyéb tervezési metódusokat. A prezentációs készségek elsajátításával a tanulóknak 
nem okoz majd gondot a szakmai vizsgafeladat formai összeállítása és előadása, és valós 
projektkörnyezetben is képesek lesznek az elvárásoknak megfelelően bemutatni feladataikat.  

  
3-4. szakasz:  

Hatékony feladattervezés és -szervezés:  

- Tervezés hatása a munkavégzésre  
- Tervezés és megvalósítás helyes aránya  
- Feladatok elvégzésének megszervezése – párhuzamosságok, egymásra építkezés, szűk keresztmetszet  

Felkészülés a prezentációs anyagok előkészítésére:  

Feladatok priorizálása:  

- Priorizálási szempontok a feladatok megvalósítása során  
- Sürgős-fontos mátrix Időgazdálkodás:  
- Időrabló tevékenységek összegyűjtése  
- Megoldási lehetőségek azonosítása Váratlan helyzetek kezelése:  
- Nem tervezett események típusai  
- Nem tervezett, váratlan események kezelése  
- „Újratervezés”  

Prezentáció megtervezése  

- Prezentációra való felkészülés  
- A „jó előadás” szabályai  
- Írásos prezentáció alapvető szabályai, tartalmi elemei, kinézete  
- Moderációs technikák megismerése  
- Prezentáció  

Verbális gyakorlatok a jó előadói készség elsajátításához.  

9. Projektszervezés és -menedzsment II.  10 óra 

A projektmenedzsment elméletének ismeretével és gyakorlati elsajátításával a tanulók képessé válnak 
csapatban előkészíteni, feldolgozni és prezentálni egy-egy konkrét projektmunkát. Az alábbiakban felsorolt 
témák ismerete lehetővé teszi a tanulók számára, hogy akár a duális képzésbe, akár tanulmányaikat 
követően a munkaerőpiacra belépve hatékonyan közreműködjenek valós projektekben is.  
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Projektmenedzsment alapjai 3-4. szakaszban folyamatosan 

Projekt fogalma:  

- Projekt fogalmának tisztázása  
- Projekt és feladat elkülönítése Projektéletciklus elemei:  
- Projektek általános életciklusának bemutatása  
- Az életciklus-elemek jellemzőinek feldolgozása Projektek kezdeményezése és definiálása:  
- A projektötlettől a projektek elfogadásáig  
- Projektek terjedelmének dimenziói Projekttervezés és erőforrás-tervezés:  
- Feladattervek meghatározása  
- Projektfeladatok ütemezése – egymásra épülés, párhuzamosságok, szűk keresztmetszetek kezelése  
- Erőforrások típusai és tervezésük Projektszervezet felállítása:  
- Projektszervezet felépítése  
- A projektszervezet tagjainak feladatai és felelőssége  
- Projektcsapat tagjainak kiválasztása  

3-4. szakaszban  

Projektmenedzsment haladó szinten:  

- Projektek megvalósítása, megvalósítás-mentoring  
- Projektmegvalósítás feladatai  
- Monitoring és beszámolás a projektmegvalósítás során  
- Érdekcsoportok kezelése (stakeholder management)  
- Projektekhez kapcsolódó érdekcsoportok  
- „Stakeholder-térkép” készítése Projektcsapatok vezetése:  
- Hierarchián kívüli irányítás jellemzői  
- Projektcsapat irányítása  
- Kommunikáció a projektcsapaton belül  

- Projektcsapat motiválása   

10. Csapatban végzett projektmunka II.  68 óra 

A témakörben a tanulók kis csoportokban végzett, szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó projektek 
megvalósítása közben gyakorolják és mélyítik el szakmai készségeiket és a soft skilleket. A csapatban 
végzett projektmunka következetes dokumentálása lehetőséget teremt a diákok számára a karrierjük 
szempontjából is fontos szakmai portfólió építésére. 

 
 

Asztali és mobil alkalmazások fejlesztése, szoftvertesztelés és adatbázis-kezelés 

megnevezésű tanulási terület 

Asztali alkalmazások fejlesztése tantárgy 90 óra 

1. Objektumorientált fejlesztés 45 óra 

Osztályok 

OOP-projekt létrehozása, osztályok létrehozása IDE segítségével 

Osztályszintű scope 

Osztályváltozók és -mezők publikussága 

Érték szerinti átadás függvényhívások esetén 

Visszatérési érték 

Main függvény 

Példányosítás 

Esettanulmány bevezetése 

Esettanulmány osztály létrehozása, osztályok példányosításának szintaxisa 

New kulcsszó 
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Objektumok, objektumok összehasonlítása 

Objektumreferenciák 

Memóriakezelési alapok 

Konstruktorok 

Konstruktorok működése, szintaxis 

Default érték, nullérték 

Osztályváltozók inicializálásának fontossága 

Osztályváltozók közvetlen módosítása 

Osztályváltozók módosítása konstruktor segítségével, konstruktorszabályok 

Default konstruktor 

This kulcssszó 

2. Grafikus programozás 45 óra 

Bevezetés: 

GUI programozási alapok 

JavaFX / WPF program szerkezete, létrehozása 

JavaFX / WPF komponensek 

Színek és formák: 

JavaFX / WPF színkezelés 

JavaFX / WPF shape-ek, property-k, és működési minták 

JavaFX / WPF egyszerűbb sokszögek kirajzolása 

JavaFX / WPF Image és ImageView 

Eseményvezérelt szoftverfejlesztés: 

Eseményvezérelt programozás, elmélet 

JavaFX / WPF gomb, beviteli mező 

JavaFX / WPF eseményfigyelés, aszinkron kód, szintaxis 

Asztali és mobil alkalmazások fejlesztése, szoftvertesztelés és adatbázis-kezelés 

megnevezésű tanulási terület 

Szoftvertesztelés 72 óra 

1. A szoftvertesztelés alapjai 14 óra 

Tesztpiramis (egység, integrációs, rendszer, átvételi) 

A szoftver életciklusa 

2. Szoftverfejlesztési módszertanok 16 óra 

Szoftverfejlesztési módszertanok 

V-modell 

Prototípus modell 

Iteratív és inkrementális módszertanok 

Gyors alkalmazásfejlesztés – RAD 

Agilis szoftverfejlesztés 

Scrum 

3. Szoftvertesztelési módszerek 42 óra 

Integration Level Testing (ILT) 

System Level Testing (SLT) 

User Acceptance Testing (UAT) 

Biztonsági tesztelés 
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Teljesítmény- és terheléstesztelés 

TDD 

 

 

Webes technológiák megnevezésű tanulási terület 

Webprogramozás 72 óra 

1. JavaScript II. 36 óra 

Objektumok és tömbök kezelésére szolgáló ES6 függvények és operátorok 

Hibakeresés a JavaScript kódban, a kód tesztelése 

Aszinkron futás és callback-ek (setTimeout, event listeners)  

Promise-ok, async/await 

JSON 

A REST API architektúra 

Az AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), a fetch() függvény 

2. CMS-rendszerek 36 óra 

A tartalomkezelő rendszerek bemutatása 

A WordPress telepítése és alapszintű beállítása 

Szabadforrású témák használata és módosítása 

Szabadforrású beépülők és modulok használata 

Saját témák és sablonok készítése 

Saját beépülők és modulok készítése 

Saját widgetek készítése  

Szakmai angol megnevezésű tanulási terület 

Szakmai angol 72 óra 

8. Hallás utáni szövegértés 10 óra 

Az angol nyelvű hallás utáni szövegértés fejlesztése 

Önálló szóbeli kommunikáció 

IT szakterület idegen nyelvi kifejezései 

IT szakterületre vonatkozó hallott szöveg megértése 

Bevezető szintű szakmai ismeretek megértése, biztos elsajátítása 

Szakmai ismereteket feldolgozó videó és van animáció, narráció, párbeszéddel kísért interaktív elektronikus 
anyag feldolgozása, megértése 

9. Szóbeli kommunikáció 10 óra 

A beszédkészség fejlesztése 

Önálló idegen nyelvi kommunikáció angolul 

Hétköznapi, munkahelyi vagy más informatikához kapcsolódó környezetben zajló szituációban folytatott 
párbeszéd 

Szakmai témájú bemutató készítése, előadása 

Párbeszéd egymással, a tanárral IT témakörökben 
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10. Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása  12 óra 

Az írásos angol nyelvi szakmai szöveg megértése 

Angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása, értelmezése 

- IT-alapismeretek, programozás vagy weblapkészítés témakörben, a szakmai tanulmányaikhoz 
kapcsolódó bevezető jellegű elektronikus tananyag  

- Termékleírás, kézikönyv  
- IT-trendekkel, újdonságokkal, hírekkel foglalkozó portál  

11. Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail 8 óra 

Az angol nyelvű e-mail formai szabályai (megszólítás, köszönetnyilvánítás, elköszönés) és általános formulái 

Rövid és egyszerű e-mailek, 10-12 mondatból és érdemi információkból álló informatikai témájú 
levélváltások 

Az e-mailes feladatokat két-három fős csoportban végezzék a tanulók, és minden esetben találjanak ki egy 
életszerű szituációt, majd ebben osszák szét a szerepeket. A levélváltásokra másolatban mindig tegyék rá a 
tanárt is, aki így nyomon követheti és tanácsaival segítheti a tevékenységet.  

12.  Keresés és ismeretszerzés angol nyelven 12 óra 

A célirányos ismeretszerzés és információhoz jutás 

Hatékony keresőeszközök alkalmazása, keresési stratégiák, módszerek 

Miniprojekt elkészítése és dokumentálása: 

A tanulók találjanak ki maguknak egy miniprojektet egy olyan szakmai területen, ahol még nem 
rendelkeznek számottevő ismeretekkel, majd keressenek minden lépés megtételéhez megfelelő 
internetes forrást vagy leírást. A feladat könnyebb megértéséhez egy lehetséges miniprojekt:  

A tanulók egy egyszerű weblapot fognak elkészíteni, melynek keretében az alábbi kérdésekre 
keresnek választ.  

‒  Mi az a HTML?  
‒  Hogyan készíthetünk egyszerű weblapot?  

‒  Hogyan formázzunk félkövér stílussal szöveget?  

‒  Hogyan helyezhetünk el hivatkozást egy weboldalon?  

‒  Hogyan helyezhetek el egy képet a weboldalon?  

‒  Hogyan készíthetek főcímet és alcímet?  

13. Szóbeli kommunikáció IT-környezetben projekt alapon II.  20 óra 

Az olvasott szöveg értelmezése, önálló szövegalkotás, írásbeli kommunikáció készségeinek elmélyítése 
izgalmas, játékos formában  

Projekt elkészítése (korábbi projekt folytatása, vagy új választása): 

A feladat egy termék vagy szolgáltatás bemutatására szolgáló brosúra elkészítése. A projektet egy 
kutatási résszel kezdik a csapatok, ahol igyekeznek mindenféle információt begyűjteni a 
népszerűsítendő termékről. A begyűjtött információk rendszerezése után önálló szövegalkotással 
készítsék el a brosúrát.  

A projektcsoportok igyekezzenek újszerű formában és megközelítésben elkészíteni az ismertetőt. Az 
elkészült dokumentumot angol nyelvű kísérő e-mail csatolmányaként küldjék el a tanáruknak. A 
projekt kidolgozása során minden rendelkezésre álló technikai eszközt használhatnak a tanulók, de 
a korábbi projektfeladathoz hasonlóan ügyelni kell arra, hogy most se a technikai megvalósítással 
teljen el az idő.  
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13. évfolyam 

Munkavállalói idegen nyelv (technikus szakmák esetén) tanulási terület 

Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62 óra 

5. Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 11 óra 

Az álláskeresés lépései, idegen nyelvi szókincsei (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt 
tulajdonságok, szakmai gyakorlat stb.).  
Szakmai álláshirdetések megértése 
Álláshirdetés követelményeinek értelmezése – szakmai hozzáértés 
Az álláshirdetésnek és a választott szakmának megfelelően az egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos 
űrlapok helyes kitöltésének begyakorlása.  

Receptív (olvasott szöveg értése) és produktív (íráskészség) kompetencia fejlesztése 

6. Önéletrajz és motivációs levél 20 óra 

Önéletrajzok típusa, tartalmi és formai követelményei 
Önéletrajzok tipikus szófordulatai 
Saját önéletrajz megfogalmazása nyelvi helyességgel és igényességgel 
A hivatalos levél tartalmi és formai követelményei (az állás megpályázásához( 
Gyakran használt szakmai kifejezések, kulcsfontosságú kompetenciák idegen nyelvi kifejezései 

7.  „Small talk” – általános társalgás 11 óra 

Segíti a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, 
oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a beszélgetés 
lezárásában. 

A small talk során érintett témák semlegesek legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott 
szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés 
(odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, 
szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív 
részvétel szabályait, fordulatait.  

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak fontos a 
telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. A témakör során elsősorban a 
tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a témához kapcsolódó internetes videók és 
egyéb hanganyagok hallgatása során receptív készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 

8. Állásinterjú  20 óra 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikációt folytatni az 

állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja 

emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan.   

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran használt kifejezéseket. 

Asztali és mobil alkalmazás fejlesztés, szoftvertesztelés és adatbázis-kezelés) tanulási 

terület 

Adatbázis-kezelés II. tantárgy 72 óra 

1. Adatbázis-tervezés 16 óra 
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Az ER-modell szerepe és jelölésrendszere. 

Az ER-modell relációs modellre való átalakításának szabályai. 

A többértékű attribútumok átalakításának lehetőségei. 

Az N-ágú kapcsolatok átalakításának szabályai. 

A gyenge egyed azonosítása 

2. Haladó lekérdezések 18 óra 

Az egymásba ágyazott lekérdezések szintaxisa 

A beágyazott lekérdezések fajtái. 

A beágyazott lekérdezések előtt használható operátorok. 

Az indexelési technikák fajtái és alkalmazásuk.  

A lekérdezések optimalizálásának módszerei és eszközei. 

3. Adatvezérlő utasítások 12 óra 

A tranzakció alapvető tulajdonságai (atomiság, konzisztencia, elszigetelés, tartósság). 

Az izolációs szintek. 

Nem visszavonható utasítások. 

Utasítások, melyek implicit végrehajtást vonnak maguk után. 

A tranzakciókezelés utasításai (pl.: SET/START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK stb.). 

A zárolási utasítások (pl.: LOCK/UNLOCK TABLES). 

A beépített (rendszer) felhasználók szerepe. 

A felhasználók kezelésére szolgáló parancsok (CREATE/DELETE USER). 

A jogok típusai, a SHOW GRANTS, GRANT és REVOKE parancsok használata. 

A ROLE-ok szerepe és használata(pl.: CREATE/DROP ROLE, SET ROLE). 

4. Tárolt objektumok 12 óra 

A nézettáblák szerepe és a kezelésükre szolgáló parancsok (CREATE VIEW, DROP VIEW, ALTER VIEW). 

A tárolt függvények és eljárások szerepe és létrehozásuk, illetve törlésük (CREATE/DROP/ALTER 

FUNCTION/PROCEDURE), 

A triggerek szerepe és létrehozásuk, illetve törlésük (CREATE/DROP TRIGGER). 

5. Az adatbázis-kezelés osztályai 14 óra 

Az adatbázisszerver-eléréshez szükséges modulok telepítése, referenciák beállítása. 

A kapcsolat létrehozásához szükséges változó(k), a kapcsolódás menete.  

A hibakezelés lehetősége a kapcsolatok megnyitása és az adatok kezelése közben. 

Az adatok kezelésére/lekérdezésére szolgáló jellemzők, metódusok és osztályok. 

A lekérdezések eredményének grafikus felhasználói felületen történő megjelenítése. 

Asztali és mobil alkalmazás fejlesztés, szoftvertesztelés és adatbázis-kezelés) tanulási 

terület 

Asztali és mobil alkalmazások fejlesztése és tesztelése tantárgy 216 óra 

1. Haladó szintű objektumorientált programozás 36 óra 

Haladó szintű objektumorientált programozási technikák ismerete:  

Öröklődés és polimorfizmus (extends, polimorfizmus, interface) 

Metódus- és konstruktor-túlterhelés (több konstruktor együttes használata, a method overloading 

hasznossága, felhasználási korlátok) 

Egységbezárás, objektumok közötti kommunikáció (objektumok együttműködése és 

kommunikációja, az egységbezárás hasznosságának szemléltetése, getter és setter függvények) 
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IDE fejlesztői eszközeinek használata, refaktorálási lehetőségek egységbezárás támogatásár. 

Haladó szintű objektumorientált programozási technikák gyakorlati alkalmazása:  

Létező osztályból új osztályt származtat le 

A származtatott osztályban új tulajdonságokat és metódusokat definiál 

A származtatott osztályban az ősosztály tulajdonságait és metódusait felüldefiniálja 

Adott probléma megoldására öröklődést alkalmazó osztályhierarchiát tervez és valósít meg 

(instrukció alapján részben önállóan) 

2. Nevezetes algoritmusok és megvalósításuk OOP-technológiával 36 óra 

Futásiidő-komplexitás, a nagy O jelölés, memóriaigény 

Nevezetes adatstruktúrák memóriaigénye és műveletek időkomplexitása: 

Tömb (használata Java-ban / C#-ban) 

Láncolt lista (használata Java-ban / C#-ban) 

Verem (használata Java-ban / C#-ban) 

Többszörösen láncolt lista 

Fa, bináris fa 

Hash map (használata Java-ban / C#-ban) 

Nevezetes algoritmusok és implementálásuk: 

Bináris keresés 

Buborékrendezés 

Beszúrásos rendezés 

Quick Sort - Reguláris Kifejezések (használata Java-ban / C#-ban) 

Rekurzió 

3. A tiszta kód elméleti alapjai és gyakorlata 30 óra 

Clean Code 

Elnevezések 

Függvények 

Kommentek 

Kódformázás 

Objektumok és adatstruktúrák 

Hibakezelés 

Határok és külső kód használata 

Unit tesztek 

Osztályok 

SOLID 

4. Unit tesztelés 30 óra 

A szoftvertesztelés szintjeit, és szerepük: 

Unit teszt 

Modul vagy komponens teszt 

Integrációs teszt 

Rendszerteszt 

Átvételi teszt 

C# vagy Java környezetben unit test case-eket létrehozása és futtatása: 

Java: Junit, @Test, @Suite 

C#: Nunit, [Test], [TestFixture] 

Assertiönöket használnálata: 

Java: assertEquals, assertTrue, assertFalse, assertNull, assertNotNull, assertSame, assertNotSame, 

assertArrayEquals 

C#: AreEqual, AreNotEqual, AreSame, AreNotSame, IsNull, IsNotNull, IsTrue, IsFalse 
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AAA minta, és követése unit test case-ek létrehozásakor 

A unit test framework „felépítő” és „lebontó” funkcionalitásának használnálata 

Java: @Before, @After 

C#: [SetUp], [TearDown] 

Egyszerű külső függőség nélküli (pl.: file-olvasás, console-ra írás) osztály, függvény vagy metódus teljes 

működésének lefedése unit tesztekkel, az összes lehetséges bemenet-kimenet páros megalkotása, ami 

szükséges ahhoz, hogy a tesztek futtatásakor a tesztelendő kód minden eleme lefusson (full line and 

branch coverage) 

5. Mobil alkalmazások fejlesztése 36 óra 

Android mobilalkalmazás-fejlesztői környezetet kialakítása, amely lehetőséget biztosít az alkalmazás 

fejlesztésére, fordítására, tesztelésére, publikálására, valamint Android ezközre történő telepítésére. 

Eszközök és komponensek: 

Java: Android Studio, Android Emulator 

React Native: Editor, NodeJS, npm, react-native, expo 

Progressive Web App: Editor, NodeJS, npm, manifest, serviceWorker 

“Hello, World!” alkalmazás fejlesztése és eszközre történő telepítése (nem szükséges a Play Store-ba 

publikálás). 

Interaktív felhasználói interfészek (UI) lefejlesztése: 

UI-elemek létrehozása és elrendezése a képernyőn, 

UI-elemek tartalmának dinamikus változtatása kódból (data binding), 

UI-elemek interakciójának kezelése kódból. 

Képernyők közti navigációkezelés. 

HTTP kérést küldés és a válaszlekezelés, szükség esetén a küldendő vagy érkező JSON-adatot 

szerializálása vagy deszerializálása. 

HTTP kérés eredményének tárolása és a UI-n történő megjelenítése. 

6. Projektmunka 48 óra 

A témakör célja, hogy az eddig megszerzett programozói tudást gyakoroltassa egy hoszszabb fejlesztői 

projekten. Egy bonyolultabb, szabadon választott grafikus program fejlesztését várja el a tanulóktól. 

Modern játékkeretrendszerek használata (pl. Unity) megengedett. 

 

Webes technológiák tanulási terület 

Frontend programozás és tesztelés tantárgy 216 óra 

1. JavaScript 40 óra 

Típusok és Kifejezések 

Number, String, Array, Object, Map, Set, Boolean, undefined, null 

Aritmetrikai, értékadó, relációs, logikai, elérési operátorok és precedenciájuk  

Változók 

Láthatóság  

Var, let, const  

Vezérlési szerkezetek  

Of, while, for, for in, for of, switch, try catch, throw, break  

Függvények 

Math, console  

Class-ok és objektumok  

Konstruktor 

Object.create  
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Prototype  

Window, location, document  

DOM 

Elemek létrehozása  

Elemek kiválasztása 

Elemek attribútumainak változtatása  

Aszinkron futás és callback-ek (setTimeout, event listeners)  

Promise-ok – a témakör részletes kifejtése 

2. AJAX 20 óra 

Web API-kkal történő kommunikáció: 

XHR objektum 

Fetch függvény 

JSON.parse, JSON.stringify 

Post data 

HTTP státuszkódok kezelése 

HTTP methodok kezelése ‒ API-kulcsok 

3. Frontend készítésére szolgáló JavaScript framework 40 óra 

Node.js futtató környezet telepítése 

Package Manager (npm, yarn) használata 

Környezet felépítése (React / Vue / Angular) 

Webes 'Hello, World' alkalmazás készítése 

Modell nézetvezérlő (MVC) 

Komponensek  

Komponensek kombinálása  

Adatkapcsolatok létrehozása (Data Binding) 

Esemény kezelés (Event handling) 

AJAX  

Navigáció (Routing)  

Űrlapok használata (Form elements) 

Ajánlott keretrendszer: Vue vagy React 

4. Tartalomkezelő keretrendszer CMShasználata 25 óra 

Szabadforrású témák használata és módosítása 

Szabadforrású beépülők és modulok használata 

Saját témák és sablonok készítése 

Saját beépülők és modulok készítése 

Saját widgetek készítése 

5. Integrációs tesztelés 25 óra 

Különbség a Unit és az Integrációs tesztek között 

Mocking 

Selenium web driver 

Elementek kiválasztása 

Elemek tartalmának és attribútumának validálása 

Felhasználói felület eseményeinek modellezése (user input mocking): Keypress, Click, Input change 

6. Projektmunka 66 óra 
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A témakör célja, hogy az eddig megszerzett programozói tudást gyakoroltassa egy hoszszabb fejlesztői 

projekt keretében. Egy bonyolultabb Web Frontend alkalmazás fejlesztése, amely egy web API-val képes 

kommunikálni. Az alkalmazás rendelkezzen legalább 2-3 oldallal, és azok legyenek lefedve integrációs 

tesztekkel. Az alkalmazás csatlakozzon a Backend tantárgy projektmunkájának alkalmazásához, és együtt 

valósítsanak meg egy teljes webalkalmazást. 

 

Webes technológiák tanulási terület 

Backend programozás és tesztelés tantárgy 180 óra 

1. Backend készítésére szolgáló keretrendszer 46 óra 

HTTP kérés felépítése 

HTTP Methods 

GET; POST; PUT; PATCH; DELETE; OPTION  

HTTP headerök 

HTTP kérés- és választípusok 

Postman használatának bemutatása létező API-kon 

Package Manager (NPM / composer / Gradle / Nuget) 

Környezet felépítése 

Webes "Hello, World" alkalmazás 

MVC 

Kontrollerek 

URL-paraméterek 

HTTP Post body 

Server Side Rendering (EJS / Mustache / Blade / Thymeleaf / Razor Pages) 

Formok és inputok kezelése kontrollerekben 

Alkalmazás hosztolása (pl.: Heroku segítségével) 

2. Rétegelt architektúra és ORM 28 óra 

Webalkalmazások létrehozása, amelyek SQL-adatbázisba mentik az adatokat: 

Dependency Injection  

Service réteg  

ORM (Sequelize / Eloquent / JPA / Entity Framework Core)  

Kapcsolatbeállítások  

Entity  

Repository / DbContext  

Relációk (1:1, 1:N, N:N) 

Egyedi lekérdezések 

3. A REST szoftverarchitektúra alapjai és REST API kiszolgáló készítése 28 óra 

REST; JSON; URL-konvenciók; Resource; Stateless; CRUD; REST kontrollerek; JSON mapping; DTO 

(statikus nyelv esetén); URL-paraméterek; HTTP Body 

4. Integrációs tesztelés 28 óra 

Integrációs tesztelési tapasztalatok: 

Mocking (Supertest / Mockery / MockMVC / xUnit) 

HTTP kérés indítása tesztből  

HTTP válasz validálása 

5. Projektmunka 50 óra 
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A témakör célja, hogy az eddig megszerzett programozói tudást gyakoroltassa egy hoszszabb fejlesztői 

projekten. Egy bonyolultabb Web API fejlesztése, ami az adatokat SQL adatbázisban tárolja. Az 

alkalmazás rendelkezzen legalább 2-3 CRUD műveletet megvalósító endpointtal. Az alkalmazás 

endpointjai integrációs tesztekkel legyenek lefedve. Az alkalmazás csatlakozzon a Frontend tantárgy 

projektmunkájának alkalmazásához, és együtt valósítsanak meg egy teljes webalkalmazást. 
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1/13. évfolyam  

Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület  18 óra  

1. Álláskeresés   5 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése:  

 önismeret, 

 reális célkitűzések, 

 helyi munkaerőpiac ismerete, 

 mobilitás szerepe, 

 szakképzések szerepe, 

 képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete 

Álláskeresési módszerek:  

 újsághirdetés, 

 internetes álláskereső oldalak, 

 személyes kapcsolatok, 

 kapcsolati hálózat fontossága   

2.  Munkajogi alapismeretek  5 óra 

Foglalkoztatási formák: 

 munkaviszony, 

 megbízási jogviszony, 

 vállalkozási jogviszony, 

 közalkalmazotti jogviszony, 

 közszolgálati jogviszony  

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége  

A tipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: 

 távmunka, 

 bedolgozói munkaviszony, 

 munkaerő-kölcsönzés, 

 egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 

 turisztikai idénymunka és alkalmi munka)  

Speciális jogviszonyok: 

 önfoglalkoztatás, 

 iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

 önkéntes munka  

3.  Munkaviszony létesítése  5 óra 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai  

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.  

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő A 
munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei  

A munkaszerződés módosítása  

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése  

Munkaidő és pihenőidő  
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A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum)  

4.  Munkanélküliség  3 óra 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ).  

Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel  

Az álláskeresési ellátások fajtái  

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzések, 
utazásiköltség-támogatások)  

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás)  

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES)  

 

A jelen és a jövő infokommunikációja megnevezésű tanulási terület  

Informatikai és távközlési alapok I. tantárgy  108 óra 

1. Bevezetés az elektronikába 28 óra 

Alapvető elektronikai kapcsolások értelmezése 
Számítógépes mérések 
Virtuális műszerek felépítése és alkalmazása 
Alap áramköri elemekkel (ellenállás, kondenzátor, tranzisztor, LED) előre elkészített (próba) panelen 
egyszerűbb áramkörök építése forrasztásos technológiával. 
Mérések végzése - elektronika alaptörvényeinek bizonyítása 
A jelek, jelhordozók szerepe, a jelek megjelenési formái, a jelkondicionálás szükségessége 
A villamos feszültség fogalma és feldolgozása, a nem villamos jelek elektronikus feldolgozhatósága, a 
jelátalakítók szerepe 
Információs egység létrehozása és vezetékes formában továbbítása 
A vezeték nélküli jelátvitel lehetősége, a vivőfrekvencia szerepe 
A beolvasott jelek alakjának értelmezése, a változások jellemzői, és következtetéseket levonása a 
környezeti jellemzők változásait követő jelalakok alapján.  
Egyszerűbb áramkör építése:  

- Forrasztóállomás megismerése, a forrasztás eszközei  
- Egyszerűbb áramkör építése próbapanelen  
- Paraméterek mérése multiméterrel Bevezetés a LabVIEW grafikus programozásba:  
- A hőmérő szenzor bemutatása, a számítógépes mérés elvégzése, a mérőszoftver elemeinek 

értelmezése, a jelváltozások megfigyelése  
- A méréshez szükséges hardverelemek és azok feladatának megismerése  
- A javasolt elektronikus tananyagtartalmaknál felsorolt webcastok megtekintése  

(Bevezetés a myDAQ használatába) A LabVIEW környezet megismerése:  
- A VI felépítése  
- Adattípusok, adatvezetékek  
- Matematikai műveletek  

Control, Indicator szerepe  
- „Hello World!” típusú program készítése, futtatása (két szám összegének meghatározása, téglalap 

kerületének, területének kiszámítása)  
- Egyszeres lefutás összevetése az iparban alkalmazott LOOP-megvalósítással ‒ VI indítása, STOP 

funkció  
A grafikus programfejlesztés építőelemei:  

- Algebrai műveletek  
- Relációk  
- Logikai műveletek  
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- Különféle LOOP-ok  
- Elágazások, a SELECT-, illetve a CASE-szerkezetek  
- Numeric Control, Boolean Indicator  
- Waveform Chart, Waveform Graph Mérés a myDAQ használatával:  
- Hőfokfüggő ellenállás alkalmazása  
- Fotoellenállás alkalmazása  
- Audiobemenet alkalmazása  
- Analóg-, illetve digitális jelek a műszaki gyakorlatban  
- Időzítési lehetőségek Jelkondicionálás: ‒ Filter  
- Express VI-ok  
- Pulzusmérő létrehozása  

Virtuális mérőműszerek működtetése:  
- Audio input, audio output használata  
- Gyorsulásmérő alkalmazása  
- Mintavételi frekvencia megváltoztatása  
- A myDAQ alkalmazása multiméterként  
- Prezentáció Projektfeladatok:  

Projektfeladatok megoldása  
Lehetséges projekttémák:  

- Hőmérséklet-szabályzás (hőmérő, valamint ventilátor alkalmazása)  
- Termodinamikai egyensúly megfigyelése  
- Erőmérés (rezisztív szenzor a szenzorcsomagban)  
- Súrlódási együttható meghatározása lejtő segítségével  
- Gépek rezgése (gyorsulásmérő alkalmazásával)  
- Alkonykapcsoló  
- Egyenletes-, illetve gyorsuló mozgás paramétereinek vizsgálata (optikai érzékelő a 

szenzorcsomagban)  
- Hangsebesség mérése mikrofonnal (myDAQ-hoz csatlakoztatható mikrofon a szenzorcsomagban) 
- Különféle színű tárgyak válogatása reflexiós optikai érzékelővel (érzékelő a szenzorcsomagban)  
- Savas, lúgos kémhatású oldatok vizsgálata indikátorfolyadékkal, optikai érzékelővel 

2. A PC részei, PC szét-és összeszerelése, bővítése 12 óra 

A számítógép általános felépítése, a számítógépházak, tápegységek, alaplapok, processzortípusok, 
foglalatok jellemzői, tulajdonságai 

CPU-típusok (RISC, CISC), a tokozási módok, a processzor hűtési módszere  

A memóriák fő típusait (RAM, ROM) és altípusai. A különböző memóriamodulok felismerése (DIP, SIMM, 
DIMM, SODIMM).  

Illesztőkártya-típusok (hálózati, audio, video stb.) és alaplapi csatlakozási felületeik (PCI, AGP stb.).  

A háttértárak típusai, a merevlemezek és SSD-k csatolófelületei; a mágneses és félvezető elven működő 
tárolók; a redundáns adattárolás fogalma, a fontosabb RAID-verziók működésének megértése.  

Optikai meghajtók típusait és azok fontosabb jellemzői.  

Portok és csatlakozók típusai és a megfelelő eszközök csatlakoztatása, belső és külső kábeltípusok 
megkülönböztetése  

A  BIOS és az UEFI feladata, beállítása és jelszóval való védelme.  

A gép firmware-ének frissítése  

Speciális célú számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC) jellemzői, hardverének 
kiválasztása.  

A vastag- és vékonykliensek közti különbségek, valamint a hálózati adattároló eszközök (NAS-ok) céljának 
ismerete.  



  2020. 

609  

A számítógép szakszerű szétszerelése, az ehhez szükséges szerszámok kiválasztása és használata.  

Pntos számítógép-konfiguráció meghatározása, a megfelelő alkatrészek kiválasztása.  

A számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata ismerete és elvégzése 

Memória és tárhely bővítés asztali számítógépben és laptopban.  

Számítógép-alkatrészeket cseréje, hardverkomponensek frissítése 

A szünetmentes tápegységek (UPS) célja, típusai, üzembe helyezése. 

3. Megelőző karbantartás és hibakeresés 10 óra 

Alkatrészek, perifériák szakszerű tisztítása, pormentesítése a megfelelő eszközökkel.  

A számítógépek működésének környezeti feltételeinek ismerete, a hőmérséklet és a páratartalom hatása 
a számítógép működésére.  

Szoftveres karbantartási feladatok elvégzése: az operációs rendszer frissítése, víruskereső adatbázisának 
naprakészen tartása, nem használt alkalmazások törlése, lemezek hibaellenőrzése.  

A hibakeresési folyamat lépései, problémák kiszűrése.  

Speciális karbantartás és hibakeresés mobileszközöknél és nyomtatóknál 

Általános munkabiztonsági előírások, szabályok ismerete.  

A számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei 

Tűzvédelmi irányelvek ismerete, elektromos tüzek oltására.  

Az elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei, a védekezés lehetőségei 

A tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség-védelmi eszközök használata.  

A számítógép-részegységek biztonságos megsemmisítésének célja és módozatai, valamint a lehetséges 
újra hasznosítási lehetőségek.  

4. Laptopok és más eszközös tulajdonságai, hibakeresés 10 óra 

A hordozható eszközök típusai (laptop, okostelefon, tablet, e-book-olvasó stb.).  

A laptopok összetevőinek, megjelenítőeszközeinek felsorolása 

Laptop és asztali számítógép összehasonlítása, jelentős különbségek 

A laptopon található bővítőhelyek ismerete, memóriabővítés elvégzése.  

A laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészeinek megkülönböztetése.  

A dokkolóállomás és a portismétlő funkció ismerete, csatlakoztatása és használata 

Az energiagazdálkodási beállítások célja, konfigurálása 

Vezeték nélküli csatlakozási módok ismerete és használata  

Az okostelefonok részegységeinek megkülönböztetése, azok vezetékes és vezeték nélküli hálózati 
csatlakozási lehetőségeit.  

Az ismertebb viselhető és egyéb okoseszközök és azok jellemzőinek felsorolása, ismerete 

5. Nyomtatók és egyéb perifériák 10 óra 

A hagyományos és a modern beviteli eszközök felsorolása,  

A nyomtatók típusainak ismerete, működési elve, az egyes típusok összehasonlítása.  
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Lapolvasás és nyomtatás multifunkciós nyomtatókkal.  

Nyomtatók és lapolvasók telepítése, beállítása és hálózaton történő megosztása.  

A nyomtatószerverek alkalmazási lehetőségei, használata.  

A nyomtatók teljesítményének javítása szoftveres beállításokkal, valamint memóriabővítéssel.  

A virtuális nyomtatók ismerete, használata 
A 3D nyomtatók működési elvének ismerete. 

6. Virtualizáció és felhőtechnológiák 15 óra 

A virtualizáció célja, előnyeit a dedikált szerveres telepítési móddal szemben.  

A szerver- és kliensoldali virtualizáció közötti különbség.  

A hypervisor jelentése, az 1-es és 2-es típusú hypervisor megkülönböztetése, példák ismerete 

A virtualizáció megvalósításának erőforrásigénye 

Virtuális gép telepítése valamilyen elterjedt virtualizációs programban (pl. Virtualbox, VMWare): a 
virtuális hardver paramétereinek beállítása, image-fájlból operációs rendszer telepítése.  

A konténer fogalmának ismerete, a virtuális gépektől való megkülönböztetése 

Konténert indítása és leállítása valamilyen elterjedt módszer (pl. Docker) segítségével.  

A számítási felhő (cloud computing) fogalma  

A gyakoribb felhőszolgáltatások (SaaS, PaaS, IaaS) jellemzőinek felsorolása, példák 

A gyakoribb felhőszolgáltatások (pl. Office 365, Gmail, Google Drive, Dropbox, OneDrive stb.).  

A felhőmodellek (privát, publikus, hibrid) ismerete, jellemzői, konkrét példák a használatukra. 

7. Windows telepítése és konfigurációja 15 óra 

Az operációs rendszer fogalma, feladatai.  

Operációs rendszerek típusai 

GPL, multiuser, multitask fogalmának ismerete 

GUI és CLI felhasználó felületek közti különbség, azok használatának ismerete 

Operációs rendszerek kiválasztásának szempontjai 

A partíció fogalma, típusai, adott séma alapján merevlemez particionálása.  

A fontosabb fájlrendszerek (FAT, NTFS, ext2/3/4) tulajdonságainak, esetleges korlátjainak ismerete, adott 
fájlrendszer létrehozása a lemezen.  

Az operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása.  

Az operációs rendszer hardverkompatibilitásának ellenőrzése.  

Windows operációs rendszert telepítőmédiumról (DVD, pendrive) történő telepítése.  

Meghajtóprogramokat telepítése, frissítése és letiltása adott hardvereszközhöz  

Frissítések és hibajavító csomagok telepítése az operációs rendszerhez, Windows Update kezelése.  

Az operációs rendszer verziófrissítése (upgrade), a felhasználói adatok más gépre való költöztetése.  

A Windows lemezkezelési lehetőségei, a lemezkezelő alkalmazás, illetve a lemezkarbantartási műveletek 
(töredezettségmentesítés, hibaellenőrzés) ismerete.  

Multiboot rendszerek beállítása többféle operációs rendszer indításához ugyanazon a gépen.  
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A Windows speciális telepítési módjainak ismerete, pl. unattended mód  

A lemezklónozás célja, valamilyen klónozó program (pl. Clonezilla) kezelése.  

A Windows betöltési folyamatának ismerete, betöltési módok közötti váltás ismerete rendszerindításkor.  

Alkalmazások és folyamatok indítása, leállítása, adataik lekérdezése a Feladatkezelő használatával.  

Alkalmazások, programok telepítése és eltávolítása.  

A fájlkezelési műveletek ismerete az Intéző segítségével, illetve parancssorból.  

Konfigurálási műveletek elvégzése a Vezérlőpultban és a Gépházban található beállítások segítségével.  

Felhasználói fiókokat hozzáadása, törlése, típusuk megváltoztatása, jelszavak beállítása 

Illesztőprogramok frissítése az Eszközkezelő használatával.  

A területi és nyelvi beállítások konfigurálása.  

Eseménynapló segítségével adatok keresése eseményekről, ezek felhasználása hibakereséshez.  

A rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások indítása és leállítása 

A regisztrációs adatbázis céljának ismerete, beállítások elvégezni a Regedit programmal.  

A CLI jelentőségének felismerése, parancssori eszközök használata a gyakoribb feladatokra (fájlműveletek, 
hálózatkezelés, felhasználókezelés stb.). 

8. A dolgok internete 8 óra 

Az IoT fogalmának ismerete, alkalmazási lehetőségei, a szenzorok, mikrokontrollerek és 
beavatkozóelemek különböző típusai.  

Prototípus készítése a megvalósítandó IoT-projekthez.  

A Big Data és az automatizáció fogalmának ismerete.  

Egyszerű IoT-projektek szimulációja (Packet Tracerben) és megvalósítása valós eszközökkel (Arduino, 
Raspberry Pi 
 

A jelen és a jövő infokommunikációja megnevezésű tanulási terület 

Informatikai és távközlési alapok II. 144 óra  

1. Gépi tanulás, neuronhálózatok, mesterséges intelligencia 10 óra 

A mesterséges intelligencia (AI) fogalma, rövid története 
A gépi tanulás, alkalmazási példák (beszéd- és alakfelismerés, célzott reklámok, stb.) 
A neuronhálózatok fogalma, kapcsolódása a gépi tanuláshoz 
A gépi látás segítségével megoldható probléma, a gépilátás-rendszerek összetevői 

2. Informatikai és távközlési hálózatok napjainkban 8 óra 

A hálózat fogalma, céljai, alapvető elemei, hatásai a mindennapokra 
A fizikai és a logikai topológia fogalma, jellemzői 
A topológiai ábrák értelmezése 
A LAN-okban használható logikai topológiák ( sín, gyűrű, fa, csillag, kiterjesztett csillag) és jellemzőik 
A különböző topológiák előnyei, hátrányai 
Internethez, helyi hálózathoz csatlakozás 
Napjaink hálózati trendjei (BYOD, SDN stb.).  
A hálózatokat érő fenyegetések és támadások veszélyei 
A hálózatbiztonság szerepe, jelentősége 
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3. Hálózati protokollok és modellek, végponti eszközök hálózati beállítása 18 óra 

A kommunikációs szabályok jelentősége, szerepe.  

A protokollok jelentősége, szükségessége.  

A referenciamodellek szerepe.  

Az OSI-modell jelentősége, rétegei, és a rétegek szerepe.  

A TCP/IP-modell jelentősége, rétegei, és a rétegek szerepét.  

Az OSI- és TCP/IP-modell egymásnak való megfeleltetése.  

Az adatbeágyazás fogalma, szerepe.  

A helyi és a távoli erőforrások elérése a rétegmodellben.  

A fizikai réteg szerepe, feladata. Az adatok fizikai közegen történő átvitelének lehetőségei.  

A jelek továbbítási módjai (szinkron, aszinkron), a sávszélesség, az átbocsátóképesség és a késleltetés 

fogalma. A pillanatnyi átbocsátóképesség lekérdezése végberendezésen.  

A vezetékes hálózatban használható közegek (rézalapú, optikai kábelek) és jellemzői.  

A keresztkötésű és egyeneskötésű Ethernet-kábel szükségessége. Képes megállapítani, hogy adott 

eszközök között melyik típusú kábel (keresztkötésű, egyeneskötésű) használata szükséges.  

A TIA/EIA-568-A és a TIA/EIA-568-B színsorrend ismerete, és ezek alapján keresztkötésű és 

egyeneskötésű Ethernet-kábel készítése.  

A vezeték nélküli átviteli közegek ismerete, jellemzői, felhasználási területei.  

A vezetékes és vezeték nélküli hálózathoz végberendezés csatlakoztatása.  

A decimális, bináris és hexadecimális számrendszer ismerete, átváltás a számrendszerek között. 

4. Kapcsolás Ethernet hálózatokon, a kapcsoló alapszintű beállítása 20 óra 

Az adatbeágyazás fogalma, működése.  

Az adatbeágyazás vizsgálata adatforgalom elfogására alkalmas szoftver segítségével.  

Az Ethernet-technológia jellemzői, működési elve, az Ethernet-keret felépítésének ismerete.  

Az Ethernet-keret fejlécelemeinek azonosítása, elfogott keret esetén adatforgalom elfogása alkalmas 

szoftverrel.  

A MAC-cím jelentősége, szerepe, felépítés.  

A végberendezés hálózatikártya-információinak megjelenítése, MAC címének lekérdezése.  

A félduplex és a teljes duplex kommunikáció működése.  

A kapcsoló felépítésének ismerete, a kapcsoló összetevői.  

A kapcsoló feladata, jelentősége, működési elve  

A MAC-tábla fogalma, szerepe. A bejegyzések bekerülésének ismerete a kapcsoló MAC-táblájába.  

A kapcsoló továbbítási módjainak ismerete, az elárasztásos továbbítás fogalma, működése.  

A MAC-táblában található bejegyzések értelmezése, a MAC-tábla tartalma alapján képes eldönteni, hogy 

a kapcsoló mely portjain továbbítja az adott keretet.  
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5. A hálózati réteg, IPv4-es és IPv6-os címzés, a forgalomirányító alapszintű beállítása 
  8 óra 

A hálózati réteg szerepe, feladata, jelentősége. A hálózati rétegben található eszközök, protokollok 

ismerete.  

Az IP protokoll feladata, jellemzői, az összeköttetés-mentes csomagtovábbítás folyamatának 

értelmezése.  

Az IPv4-csomag fejlécének fontosabb mezői (forrás- és cél-IPv4-cím, TTL, következő fejléc stb.)  

Az IPv4-címek felépítése, szerkezete, az alhálózati maszk fogalma, szerepe.  

Az IPv4-címzés típusai (unicast, multicast, broadcast).  

Az IPv4-címosztályok és jellemzői, adott IPv4-cím címosztályba sorolása.  

A publikus és privát címek szerepe, használata. A publikus és privát IPv4-címek ismerete, képes 

megállapítani egy adott IPv4-címről, hogy az publikus vagy privát.  

Végberendezés IPv4-konfigurációjának statikus beállítása.  

Az IPv4-es környezetben használt címmeghatározó protokoll (ARP) és üzeneteinek ismerete, működése, 

használatának szükségessége 

Végberendezés és hálózati eszköz ARP-táblájának megjelenítése, a tábla sorainak törlése.  

Adatforgalom elfogása szoftverrel,  ARP protokoll működésének nyomon követése.  

Az egyenlő méretű és változó méretű alhálózatok kialakításának lépései IPv4-környezetben.  

IPv4-környezetben egyenlő méretű és változó méretű alhálózatok (VLSM) kialakítása, és képes 

megállapítani, hogy több IPv4-cím egy alhálózathoz tartozik-e.  

Adott alhálózat esetén a hálózati azonosító, a szórási cím és a kiosztható címtartomány megállapítása.  

IPv4-alhálózat számolására alkalmas szoftverek, webhelyek ismerete, és legalább egy ilyen alkalmazás 

vagy webhely használata.  

IPv4-környezetben az igényekhez igazodó címzési terv készítése.  

A forgalomirányító felépítése, működése.  

A forgalomirányító összetevőinek ismerete, azok feladata, és képes az összetevők beazonosítása.  

A forgalomirányító rendszerindítási folyamatának ismerete.  

Konzolkapcsolatot kialakítása számítógép és forgalomirányító között. Legalább egy terminálemulációs 

szoftver ismerete, és annak használatával a forgalomirányító konfigurációs felületéhez való hozzáférése.  

Az IOS elérési lehetőségei, az iOS konfigurációs felületén használható parancsok felépítése, szintakszisa.  

A forgalomirányítóban található memóriák fajtáinak ismerete, szerepe. Tudja, hogy melyik memóriában 

mit tárol a forgalomirányító, és képes a memóriák tartalmának megjelenítésére.  

Afutó és kezdeti konfiguráció szerepe, valamint a felhasználásuk közti különbsége.  

A futó konfiguráció mentésére.  

A forgalomirányító kezdeti konfigurációját megvalósító parancsok ismerete és használata (például 

eszköz neve, privilegizált mód jelszava, vonali jelszavak, bejelentkezési és napi üzenet, 

parancselőzmények száma, vonali tétlenségi idő, naplóüzenetek szinkronmegjelenítése stb)  
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A forgalomirányító interfészeinek konfigurálása (IP-cím és alhálózati maszk beállítása, leírás megadása, 

interfész engedélyezése és tiltása).  

Az alapértelmezett átjáró fogalma, az eszközön használandó alapértelmezett átjáró megállapítása.  

A végberendezés alapértelmezett átjárójának beállítása.  

Az ipconfig parancs ismerete, a végberendezés IPv4 beállításainak megjelenítése és értelmezése  

A végberendezések csomagtovábbítási döntéseinek folyamata.  

A forgalomirányító csomagtovábbítási döntéseinek folyamata.  

A forgalomirányító irányítótáblájának megjelenítése, és a közvetlenül csatlakozó hálózatokat jelölő sorok 

értelmezése.  

A közvetlenül csatlakozó útvonalak irányítótáblába kerülésének folyamatának ismerete és az 

irányítótábla szerepe.  

A közvetlenül csatlakozó hálózatok elérhetőségének ellenőrzése.  

Az alapértelmezett útvonal szerepe, létrehozása a forgalomirányítón.  

Az ICMPv4-protokoll szerepe, használata, a protokoll által használt üzenetek ismerete.  

A ping és traceroute parancsok ismerete, használata, ellenőrzés a ping és traceroute parancsok 

segítségével.  

Hibaelhárítás elvégzése, hálózatelérési hibát okozó téves konfiguráció felismerése, korrigálása. 

6. A szállítási és az alkalmazási réteg 18 óra 

A szállítási réteg szerepe, feladata, jelentősége, főbb protokolljai (TCP, UDP).  

A szegmens fogalma, a portszámok szerepe és három csoportja (jól ismert portok, regisztrált portok, 

privát portok).  

A TCP-protokoll szerepe, jellemzői, főbb alkalmazási területei.  

Az UDP-protokoll szerepe, jellemzői, főbb alkalmazási területei.  

A TCP- és az UDP-protokollok előnyei, hátrányai.  

A TCP- és az UDP-protokollok összehasonlítása.  

A TCP kommunikációs folyamat által használt kapcsolat felépítésének (háromfázisú kézfogás) és 

lebontásának lépései.  

A megbízható szállítás jelentősége és az adatfolyam-vezérlés szerepe.  

Az adatfolyam-vezérlés működése TCP-protokoll esetén. Az ablakméret és a nyugtázás fogalma.  

Adatfolyam elfogására alkalmas szoftver segítségével a TCP-folyamat felépülésének és lebontásnak 

vizsgálata.  

A sorszámozás szerepe, és TCP esetén a sorszámok változásának (sequence number, acknowledgement 

number) ismerete 

Az alkalmazási, megjelenítési és viszonyréteg funkciói.  

Az egyenrangú hálózat fogalma, működése, jelentősége, előnyei és hátrányai.  

A szerver-kliens alapú hálózat fogalma, működése, jelentősége, előnyei és hátrányai. 

A webszolgáltatás által használt HTTP- és HTTPS-protokoll jelentősége, azok működése.  
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A levelezési protokollok (SMTP, IMAP, POP3) ismerete, azok működése. Az e-mail-letöltő protokollok közti 

különbségek.  

A DHCP- és a DNS-protokollok szerepe, jelentősége, működése.  

A fájlmegosztási protokollok, azok működésével.  

7. Otthoni és kisvállalati hálózat építése és beállítása 8 óra 

Az otthoni, illetve kisvállalti hálózatban használható eszközök ismerete, főbb jellemzői.  

Egy otthoni vagy kisvállalati hálózat összetevőinek azonosítása.  

A kisvállalati hálózatban használt főbb protokollok, alkalmazások azonosítása.  

A ping és traceroute parancsok használatával a kapcsolat működésének ellenőrzés, a válaszként 

megjelenő sorok információinak értelmezése.  

A show parancsok ismerete, amelyekkel lekérdezhető a hálózati eszköz futó és kezdeti konfigurációja, 

valamint az IOS-, illetve hardverösszetevők paraméterei.  

Az otthoni és irodai hálózat eszközeinek kiválasztása, összekötése és az IP címzés beállítása.  

Az alapvető hálózati hibaelhárítás lépései, alapszintű kapcsolódási hibák megtalálása és elhárítása.  

8. IT-biztonság  30 óra 

A malware fogalmát, a kártevő szoftverek típusai, működési elvei.  

A kártevők elleni védekezés lehetőségei, alkalmazása.  

A hálózatok elleni támadások céljának ismerete és módszerei 

A megtévesztési technikák (social engineering) felismerése, jellemzői  

A biztonsági házirendek jelentősége.  

Adatmentéseket elvégzése a megfelelő típus kiválasztásával.  

Fájlok és mappák jogosultságainak, illetve titkosításának beállítása.  

Adatok biztonságos törlése a teljes megsemmisítés céljából.  

A számítógép védelmének jelszavakkal fokozása: BIOS, felhasználói jelszavak.  

Korlátozások beállítása a Windows helyi házirendjei segítségével.  

Felhasználók és csoportok létrehozása, módosítása, törlése.  

A Windows tűzfal beállításainak módosítása.  

Az elterjedtebb webböngészők biztonsági beállításainak (pl. privát böngészés) ismerete és alkalmazása.  

Az operációs rendszer hibajavításainak és frissítéseinek telepítése.  

Hitelesítés és titkosítás konfigurálása vezeték nélküli eszközökön.  

A firmware frissítése SOHO forgalomirányítókon.  

Port-továbbítás beállítására SOHO routeren. 

9. Egyéb operációs rendszerek (Mobil és MacOS) 6 óra 

Az Android és az iOS operációs rendszerek jellemzői, összehasonlítása.  

Az Android és az iOS kezelőfelülete.  
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Közös szolgáltatások (képernyőforgatás, kalibráció, GPS, wifihívás, VPN, virtuális asszisztensek) 

használata  

A mobileszközök biztonsági beállításait, lehetőségei.  

A mobileszközökön elérhető felhőszolgáltatások használata.  

A macOS jellemzői, összehasonlítás más operációs rendszerekkel 

A macOS grafikus és parancssori felületének használata  

Biztonsági mentés, a lemezkezelés lehetőségei és segédprogramjai.  

Időzített és ütemezett feladatok végrehajtása 

A macOS frissítése 

10. Linux alapok  18 óra 

A Linux szerepe, helye az IT-iparban.  

A CLI-parancsok felépítése, az argumentumok megadási módja.  

Könyvtárkezelési parancsok: mkdir, rmdir.  

Fájlok listázása különböző szempontok szerint.  

Parancsok kiadása rendszergazdai üzemmódba átlépve  

A számítógép szabályos leállítása.  

Alapvető fájl-jogosultságok (read, write, executable), és azok beállítása (chmod)  

Fjlokat másolása, mozgatása, törlése parancssorban.  

Szövegfájlok tartalmának megtekintése.  

Különböző feltételek szerinti keresés szövegekben 

Az alapvető reguláris kifejezések célja és felhasználásuk szövegillesztéshez.  

Egy szövegszerkesztő (vi, nano) használata.  

A gép IP-címzésének beállítása.  

Futó folyamatok listázása különböző szempontok szerint.  

Az I/O-átirányítások szerepe, használata 

Az alapvető csomagkezelési parancsok, csomagok telepítése és eltávolítása 

 

Programozási alapok megnevezésű tanulási terület 

Programozási alapok tantárgy 144 óra 

1. Bevezetés a programozásba 18 óra 

Algoritmizálási és Programozási alapismeretek. Fejlesztői környezet. 
Adatszerkezetek: Egyszerű és összetett adatszerkezetek 
Aritmetikai műveletek: Aritmetikai, relációs és logikai operátorok, kifejezések 
Vezérlési szerkezetek: Elágazások, Ciklusok 
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Egyszerű programozási tételek: Összegzés, keresés, eldöntés tétele, Megszámolás és szélső érték 
kiválasztása 
Összetett programozási tételek: Másolás, kiválogatás, szétválogatás tétele 

2. Webszerkesztési alapok 14 óra 

Fejlesztői környezet és szolgáltatásai 
HTML alapok Egyszerű weboldal készítése VS Code-ban  
HTML-oldalak alapvető elemei: Új HTML-oldal létrehozása, !DOCTYPE, html, head, body, meta elemek 
HTML-oldalak  strukturális elemei: p, title, h1-h6, img, a, link, strong, em, figure, figcaption, div, span 
elemek használata 
Attribútumok: href, target, src, alt, lang, charset, style attribútumok használata 
Listák: Számozott és nem számozott listák készítése: ul, ol, li 
Táblázatok kialakítása table, tr, td, th, caption segítségével  

3. Hiba keresése weboldalakon, verziókezelő és csoportmunka-eszközök 10 óra 

Hibakeresési eszközök: HTML Validator for Chrome, W3C Markup Validation Service, Nu HTML5 
Validator 
Git verziókezelő rendszer: Beépített fejlesztőeszközök szolgáltatásai. Git verziókezelő rendszer 
telepítése, célja és szolgálatásai 
Lokális repository kezelése: Lokális repository kezelésére szolgáló parancsok (init, add, commit, branch, 
checkout, merge, status)  
Távoli repositoryk létrehozása és kezelése: GitHub szolgáltatás használatával távoli (remote) repositoryk 
létrehozása és kezelése, Git-parancsok (clone, pull, push)  
Csoportmunkában végzett fejlesztés: Csoportmunkában végzett fejlesztést támogató online eszköz 
(Slack) szolgáltatásai 

4. Weboldalak formázása 14 óra 

Stílusok és stíluslapok: Stílusok és stíluslapok (CSS) szerepe, CSS3-leírók és szabályok szintaxisa, stílusok 
definiálása és alkalmazása (inline, internal és extrernal CSS) 
CSS-szabályok kiértékelési sorrendje, stílusok definiálása és alkalmazása. CSS3-szelektorok típusai 
(univerzális, elem, azonosító, osztály, pszeudo és speciális szelektorok)  
CSS3 jellemzők (color, opacity, background, border, box-shadow, box-sizing, margin, padding, overflow, 
display, float, z-index, rel, width, height, top, bottom, left, right, position, line-height, text-align, 
verticalalign, textjustify, texttransform, font, font-family, font-size, font-style, textdecoration, list-style, 
cursor, letter-spacing, viewport, white-space)  
CSS függvények alkalmazása (url(), rgb(), rgba(), hsl(), hsla(), calc()). CSS resets.  
HTML5 lapszerkezet (layout) kialakítása. Szemantikus elemek (header, nav, section, article, aside, footer, 
main), és alkalmazásuk. A float tulajdonság és értékei (left, right, none). Display tulajdonság és értékei 
(inline, block, inline-block, none).  
Box modell és a box-sizing tulajdonság működése, értékei (content-box, border-box). Position 
tulajdonság működése, és értékei (relative, fixed, absolute)  
A Z-index tulajdonság működése, alkalmazása.  Clearfix technika működése, és alkalmazása.  

5. Reszponzív weboldalak 12 óra 

A reszponzív webdizájn célja és alapelvei (mobile first elv, progressive enhancement) 
Médialekérdezések, törési pontok, viewport tulajdonság 
Abszolút és relatív hosszmértékegységek és alkalmazásuk (em, rem, százalék, vw, vh). 
A CSS keretrendszerek használata, előnyei 
Bootstrap eszközök: Dokumentáció segítségével Bootstrap eszközök felhasználásával tipográfiai elemek 
használata, konténerek (container) és reszponzív viselkedést biztosító rácsok (gridek) létrehozása, rácsok 
egymásba ágyazása, szövegek elrendezése. 
Listák, táblázatok formázása: Dokumentáció segítségével Bootstrap eszközök felhasználásával listák 
formázása, táblázatok formázása, képek kezelése, tartalom elkülönítése (jumbotron), panelek 
formázása, gombok kialakítása és formázása. 
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6. Ismerkedés a Javascripttel 4óra 

JavaScript szerepe, tulajdonságai,  JavaScript kód beágyazása weboldalba 
Hello World!” alkalmazás készítése alert() fü ggvény segítségével.  
Külső fájlban elhelyezett JavaScript kód csatolása a weboldalhoz 

7. Bevezetés a Python programozásba 4 óra 

Számítógépes program működési elve (fordított és interpretált kódok); 
Python programozási nyelv jellemzői; 
Python programok készítésére szolgáló hatékony fejlesztési környezet kialakítása (Python letöltése, 
telepítése, fejlesztői környezet konfigurálása); 
Parancssori végrehajtás; 
Egyszerű program készítése, futtatása; 
Tipikus programhibák keresése, javítása; 

8. A Python programozási nyelv alapjai 48 óra 

A print() függvény; 

Literál fogalma: az egész, valós, karakterlánc és logikai típusú literálok; 

Típuskonverzió, típuskényszerítés; 

Aritmetikai operátorok, rövidített értékadás (+=, /=, %=, -=, **=); 

Karakterláncokon értelmezett operátorok, karakterláncok összefűzése és replikációja; 

Változók azonosítása, deklarálása, értékadás, valamint a foglalt szavak; 

Az input() függvény; 

Relációs operátorok (>, >=, <, <=, ==, !=); 
Logikai operátorok (and, or, not); 
Vezérlési szerkezetek: 
Szelekciók: if-else, if-elif-else; 
Elágazások egymásba ágyazása; 
Iterációk: for, while 
A for ciklus alkalmazása range() függvénnyel; 
A while ciklus használata - végtelen ciklus fogalma; 
Összetett adatszerkezetek fogalma, lista jellemzői, indexelése (negatív, nem negatív értékek szerepe); 
Listametódusok: append() és insert(); 
Listák bejárása, műveletvégzés; 
Algoritmusok: 
Minimum, maximum érték keresése, megszámlálás, kiválogatás, eldöntés; 
Listák rendezése - buborékrendezés algoritmusa; 
Listák egymásba ágyazása; 
Függvények: 
Fogalma, jellemzői; 
Függvények definiálása, paraméterezése, hívása; 
További összetett adatszerkezetek: 

Karakterklánc (sztring): 
ord() és chr() függvények, indexelés, darabolás, in és not in operátorok; 
A min(), max(), index(), list() függvények; 
Sztring-metódusok: capitalize(), center(), endswith(), find(), isalnum(), isalpha(), islower(), join(), lower(), 
lstrip(), replace(), rfind(), rstrip(), split(), startswith(), strip(), swapcase(), title(), upper(); 
Karakterláncok összehasonlítása, rendezése; 
Sor (tuple): fogalma, definiálása, fontosabb függvények, metódusok; 
Szótár: fogalma, definiálása, fontosabb függvények, metódusok; 

9. Modulok, objektumok, fájlkezelés a Pythonban 20 óra 

Fájlkezelés: 
Szöveges fájlok kezelése; 
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Fájlkezelés közben fellépő hibák; 
Ismeri és célnak megfelelően alkalmazza az open(), readline(), readlines() és write() függvényeket. 
Kivételkezelés: beépített kivételek, saját kivétel készítése; 
Egyszerűbb hibafajták ismerete, javítása; 
Python modulok: fogalma, importálása; 
Math, platform és a random modul ismerete, használata; 
* karakter és az as kulcsszó szerepe, álnevek használata; 
A dir() függvény; 
Python Module Index - keresés; 
Saját modul készítése; 
Csomag (package): 
fogalma, sajár csomag készítése; 
OOP koncepció 
Procedurális és objektumorientált megközelítés közötti különbségek; 
Osztály (class) fogalma, osztályhierarchia; 
Objektum fogalma; 
Saját osztály létrehozása, példányosítása 

 

Hatékony tanulás, önfejlesztés és csoportmunka I. megnevezésű tanulási terület 

IKT projektmunka tantárgy 108 óra 

6. Önismereti és kommunikációs készségek fejlesztése I. 10 óra 

Önismeret: (1-2. szakasz)  

1. szakasz  

Önbemutatás alapjai és gyakorlata  

Önérvényesítés és önkifejezés ismérvei, módozatai  

Kommunikáció alapjai, szerepe, fogalmak megismerése  

Kommunikációs csatornák ismerete, szándék-hatás megkülönböztetése, ezek begyakorlása konkrét 
feladatokon keresztül  

2. szakasz  
Önmeghatározás gyakorlása helyzetfüggően  

Önszabályozás: érzelmi és indulati kontroll azonosítása, azok tudatos használata  

Kommunikáció: (1-2. szakasz folyamatosan) 1-2. szakasz  
Kommunikációs hibák azonosítása és felismerése  

Egyirányú és kétirányú kommunikáció ismérvei  

Kommunikáció viszonylagosságának értelmezése  

Kommunikációs értékek azonosítása 

7. Csapatmunka és együttműködés I. 10 óra 

Csapatmunka: (1-2. szakaszban folyamatosan)  

Valamennyi téma minden évben előkerül, egyre gyakorlatiasabb jelleggel. A diákok kezdetben több 
oktatói instrukciót kapnak, később önállóbban dolgoznak. A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati 
készségek elsajátítására kerül sor:  

- Csapaton belüli lehetséges szerepek felismerése és feldolgozása  
- Csapatkompetenciák és felmérésük  
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- Saját csapat erősségeinek és gyengeségeinek összesítése  
- Meglévő csapaton belüli szerepek azonosítása  
- Saját motivációs profil feltérképezése  
- Motivációs tényezők értelmezése és egyeztetése  
- Belső motivációs elmélet és alkalmazása  

Együttműködés (1-2. szakaszban folyamatosan)  

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor:  

- Együttműködés feltételei a feladatmegoldás során  
- Együttműködés és a versengés különbségének feldolgozása  
- Eltérő nézőpontok hatása  
- Csapaton belüli információáramlás nehézségei  
- Utasítások utóélete, felelősségvállalás, felelősségáthárítás  
- Konfliktuskezelési források, módok  
- Egyéni konfliktuskezelési preferenciák azonosítása, előnyök-hátrányok feldolgozása  
- Változásokhoz való hozzáállás, változási görbe ismerete, gyakorlatban való felismerése  

Problémamegoldás lépései:  

- Problémamegoldás lépéseinek feldolgozása  
- Egyéni problémamegoldási technikák azonosítása Problémamegoldás típusai:  

o Reaktív problémamegoldás jellemzőinek feldolgozása  
o Proaktív problémamegoldás jellemzőinek feldolgozása  

Ötletgenerálási technikák:  

Megoldások azonosításának technikái – csoportos szellemi alkotótechnikák megismerése és használatuk 
megtapasztalása  

8. Prezentációs készségek fejlesztése I.  10 óra 

A szakmai vizsgafeladat formai összeállítása és előadása, valós projektkörnyezetben történő bemutatása.  

1. szakaszban:  

Személyes hatékonyság:  

- Dimenziói  
- Tényezők, amelyek meghatározzák a személyes hatékonyságot  
- Saját személyes teljesítmény értékelése  

2. szakasz:  

Hatékony feladattervezés és -szervezés:  

- Tervezés hatása a munkavégzésre  
- Tervezés és megvalósítás helyes aránya  
- Feladatok elvégzésének megszervezése – párhuzamosságok, egymásra építkezés, szűk keresztmetszet  

Felkészülés a prezentációs anyagok előkészítésére:  

Feladatok priorizálása:  

- Priorizálási szempontok a feladatok megvalósítása során  
- Sürgős-fontos mátrix Időgazdálkodás:  
- Időrabló tevékenységek összegyűjtése  
- Megoldási lehetőségek azonosítása Váratlan helyzetek kezelése:  
- Nem tervezett események típusai  
- Nem tervezett, váratlan események kezelése  
- „Újratervezés”  
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Prezentáció megtervezése  

- Prezentációra való felkészülés  
- A „jó előadás” szabályai  
- Írásos prezentáció alapvető szabályai, tartalmi elemei, kinézete  
- Moderációs technikák megismerése  
- Prezentáció  

Verbális gyakorlatok a jó előadói készség elsajátításához.  

9. Projektszervezés és –menedzsment I.  10 óra 

Projektmenedzsment alapjai 1-2. szakaszban folyamatosan Projekt fogalma:  

- Projekt fogalmának tisztázása  
- Projekt és feladat elkülönítése Projektéletciklus elemei:  
- Projektek általános életciklusának bemutatása  
- Az életciklus-elemek jellemzőinek feldolgozása  

Projektek kezdeményezése és definiálása:  

- A projektötlettől a projektek elfogadásáig  
- Projektek terjedelmének dimenziói Projekttervezés és erőforrás-tervezés:  
- Feladattervek meghatározása  
- Projektfeladatok ütemezése – egymásra épülés, párhuzamosságok, szűk keresztmetszetek kezelése  
- Erőforrások típusai és tervezésük Projektszervezet felállítása:  
- Projektszervezet felépítése  
- A projektszervezet tagjainak feladatai és felelőssége  
- Projektcsapat tagjainak kiválasztása 

10. Csapatban végzett projektmunka I.  68 óra 

A témakörben a tanulók kis csoportokban végzett, szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó projektek 
megvalósítása közben gyakorolják és mélyítik el szakmai készségeiket és a soft skilleket. A csapatban 
végzett projektmunka következetes dokumentálása lehetőséget teremt a diákok számára a karrierjük 
szempontjából is fontos szakmai portfólió építésére. 

 

Asztali és mobil alkalmazások fejlesztése, szoftvertesztelés és adatbázis-kezelés 

megnevezésű tanulási terület  

Asztali alkalmazások fejlesztése tantárgy 90 óra 

1. Bevezetés a szoftverfejlesztésbe 14 óra 

A Java/C# nyelv története, kialakulása és fejlődése 

A Java/C# nyelvcsalád elemei 

Forrás- és konfigurációs fájlok, futtatókörnyezetek, frameworkök 

A fejlesztőkörnyezet megismerése 

Kiinduló szintaxis konzolos és grafikus alkalmazás esetén 

Szoftverfejlesztési paradigmák, spirális fejlesztés, folyamatos fejlesztés 

Kódsorok olvasása, utasítások értelmezése, debugolási alapok (breakpoints, léptetés) 

Utasítások lezárása, a whitespace karakterek hatása 

Kódolási stílus bevezető 

2. Procedurális és objektumorientált szoftverfejlesztés 14 óra 

A procedurális és az objektumorientált szemlélet összevetése 

Az osztály és az objektum fogalma, a köztük lévő különbségek 
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Példányosítás 

Property-k 

Java/C# szintaxisban kifejezve az objektumorientáltság 

3. Változók 8 óra 

Primitívek: boolean, int, double és String 

Elnevezési konvenciók 

Numerikus típusok 

Integer típusú primitívek és köztük lévő különbségek: byte, short, int, long 

Lebegőpontos típusok: float, double 

Aritmetikai, és matematikai műveletek 

Zárójelezés 

Szöveges típusok 

Char típus 

Stringkezelési alapok 

String konkatenáció  

Whitespace és escape karakterek 

Konzolra írás 

Típuskonverzió 

Automatic promotion 

Type casting 

Számérték-konverzió 

Stringek parse-olása 

Inputról olvasás 

User input beolvasása konzolról 

User input beolvasása grafikus felületről 

Fájlbeolvasási alapok  

4. Metódusok 8 óra 

Függvénydefiníciók 

Kód strukturálása osztályszinten 

Függvények haszna és célja 

Osztályváltozók elérése 

Scope 

Argumentumok, visszatérési érték 

5. Beépített segédosztályok 12 óra 

String osztály 
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Nyelvi beépített osztályok használatának alapja, dokumentációértelmezés 

String osztály legfontosabb függvényei és használatuk: indexOf, charAt, substring()  

A Stringkonkatenálás és az immutable fogalma 

Stringek összehasonlítása 

A Random osztály 

Véletlenszám-generálás felhasználása a programozásban, pszeudo-véletlen elméleti kitekintő 

Véletlenszám generálása a Random osztály segítségével, next...() függvények 

A Math osztály 

Math osztály felhasználásának lehetőségei 

Statikus metódusok szerepe 

Legfontosabb függvények: max(), min(), sqrt() 

6. Vezérlési szerkezetek, ciklusok 12 óra 

Logikai (boolean) kifejezések: 

Boolean változók értelmezése, inicializálása, deklarálása 

Aritmetikai alapfogalmak, boolean változók összehasonlítása, operátorok 

Két- és többirányú (if-then-else) elágazás 

Döntési változók, vezérlési struktúrák elméleti bevezető 

Feltételeken alapuló futtatás 

If-then-else elágazások 

Összetett kifejezések, magas szintű operátorok: 

Hármas operátor (? : ) 

Érték szerinti (Switch) elágazás 

Switchelmélet 

Szintaxis 

Összehasonlítás If-fel 

Ciklusok: 

“for” ciklus 

Ciklusok jelentősége elméleti bevezető 

A for ciklust ismertető elmélet 

For ciklus szintaxis 

Ciklus scope  

Ciklusok debugolása 

Végtelen ciklus 

“do-while” ciklusok 

Elöltesztelő ciklus 

Hátultesztelő ciklus 

Ciklustípusok összehasonlítása, mikor melyiket érdemes használni 

Ciklusvezérlés: 

Ciklus futtatásának leállítása, Break 

Ciklusátugrás, Continue 

7. Tömbök és listák 15 óra 

Egydimenziós tömb 

Tömbök bevezetése 

Tömb definiálása, inicalizálása 

Tömb elemének módosítása 

Tömb bejárása ciklusok segítségével 

Hibakezelés, túlcímzés 

Többdimenziós tömb 

Mátrixok kezelése 
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Listák bevezetése 

ArrayList / List definiálása, inicializálása 

ArrayList / List elemének módosítása 

ArrayList / List bejárása iterátor- és ciklusok segítségével 

Autoboxing 

8. Kivételkezelés, hibakeresés 7 óra 

Kivételkezelés:  
Kivételkezelés elméleti bevezető  
Try-catch szintaxis  
Beépített kivételtípusok 

Hibakeresés (opcionális): 
Programkód tesztelése és hibakeresés 
A hibák 3 osztályának azonosítása (fordítási idejű, logikai, futási idejű) 
Hibakezelési technikák: print, IDE, kifejezésszerkesztő, előnyök-hátrányok  
Leggyakoribb hibák 

9. Objektumorientált fejlesztés 45 óra 

Osztályok 

OOP-projekt létrehozása, osztályok létrehozása IDE segítségével 

Osztályszintű scope 

Osztályváltozók és -mezők publikussága 

Érték szerinti átadás függvényhívások esetén 

Visszatérési érték 

Main függvény 

Példányosítás 

Esettanulmány bevezetése 

Esettanulmány osztály létrehozása, osztályok példányosításának szintaxisa 

New kulcsszó 

Objektumok, objektumok összehasonlítása 

Objektumreferenciák 

Memóriakezelési alapok 

Konstruktorok 

Konstruktorok működése, szintaxis 

Default érték, nullérték 

Osztályváltozók inicializálásának fontossága 

Osztályváltozók közvetlen módosítása 

Osztályváltozók módosítása konstruktor segítségével, konstruktorszabályok 

Default konstruktor 

This kulcssszó 

10. Grafikus programozás 45 óra 

Bevezetés: 

GUI programozási alapok 

JavaFX / WPF program szerkezete, létrehozása 

JavaFX / WPF komponensek 

Színek és formák: 

JavaFX / WPF színkezelés 

JavaFX / WPF shape-ek, property-k, és működési minták 

JavaFX / WPF egyszerűbb sokszögek kirajzolása 

JavaFX / WPF Image és ImageView 
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Eseményvezérelt szoftverfejlesztés: 

Eseményvezérelt programozás, elmélet 

JavaFX / WPF gomb, beviteli mező 

JavaFX / WPF eseményfigyelés, aszinkron kód, szintaxis 

 

 

Adatbázis-kezelés alapjai megnevezésű tanulási terület 

Adatbázis-kezelés I. tantárgy 72 óra 

1. Az adatbázis tervezés alapjai 5 óra 

Az adatbázis-tervezés fogalmai. 

A redundancia szerepe, káros következményei. 

Az anomáliák fajtái. 

A dekompenzáció szerepe a redundancia csökkentésére. 

Az ER-Modell szerepe és jelölésrendszere. 

A relációs adatbázisok legfontosabb jellemzői (elsődleges kulcs, idegen kulcs, rekord, mező, 

kapcsolattípusok stb.). 

Az ER-modell relációs-modellre való átalakításának szabályai. 

2. Adatbázisok létrehozása 5 óra 

DDL parancsok használata: 

CREATE utasítás adatbázisok és táblák létrehozására. 

A választott SQL-szerver legfontosabb adattípusai. 

A táblák létrehozásánál alkalmazható mezőszintű és táblaszintű záradékok (NULL, NOT NULL, 

UNIQUE, PRIMARY KEY, REFERENCES stb.). 

Az indexek szerepe és létrehozása. 

A DROP utasítás, az adatbázisok, táblák és indexek törlésére. 

Az ALTER utasítás, az adatbázisok, táblák és indexek módosítására 

3. Adatok kezelése 10 óra 

DML parancsok használata: 

Az INSERT utasítás, a rekordok hozzáadására. 

Az UPDATE utasítás, az adatok módosítására. 

A DELETE utasítás, rekordok törlésére 

4. Lekérdezések 46 óra 

SELECT utasítás szerepa, szintaxisa. 

Az adatsorok szűrésére szolgáló WHERE záradék, a záradékban használható operátorok (=, <=, >=, <>, >, 

<, !=, ^=, BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL, IS NOT NULL, AND, OR, NOT) és alkalmazásuk. 

Az adatsorok rendezésre használt ORDER BY záradék, egy- vagy többkulcsos rendezési sorrendet 

beállítása. 

Az álnevek szerepe és használata. 

Helyettesítő (wildcard) karakterek. 

Az ismétlődő sorok elnyomása, a DISTINCT záradék alkalmazása. 

A táblák összekapcsolására alkalmazott záradékok (INNER, LEFT, RIGHT JOIN). 

Az adatok csoportosítására használt GROUP BY záradék. 

A csoportosított adatok szűrésére használt HAVING záradék. 

A megjelenő adatsorok limitálására használt záradék (például TOP/LIMIT). 

A számított mezők készítésének módja. 

Az aggregált függvények (COUNT(), MIN(), MAX(), SUM(), AVG()). 
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A lekérdezésben használt egyéb függvények (CONCAT(), FORMAT(), LENGTH(), SUBSTR(), REPLACE(), 

TRUNC(), ROUND(), stb.. 

5. Adatbázisok mentése és helyreállítása 6 óra 

A teljes vagy inkrementális mentés szerepe és a választott SQL-szerveren a mentéshez alkalmazott 

parancsok. 

A helyreállítás típusai, a helyreállításhoz használt parancsok 

 

Asztali és mobil alkalmazások fejlesztése, szoftvertesztelés és adatbázis-kezelés 

megnevezésű tanulási terület 

Szoftvertesztelés 72 óra 

1. A szoftvertesztelés alapjai 14 óra 

Tesztpiramis (egység, integrációs, rendszer, átvételi) 

A szoftver életciklusa 

2. Szoftverfejlesztési módszertanok 16 óra 

Szoftverfejlesztési módszertanok 

V-modell 

Prototípus modell 

Iteratív és inkrementális módszertanok 

Gyors alkalmazásfejlesztés – RAD 

Agilis szoftverfejlesztés 

Scrum 

3. Szoftvertesztelési módszerek 42 óra 

Integration Level Testing (ILT) 

System Level Testing (SLT) 

User Acceptance Testing (UAT) 

Biztonsági tesztelés 

Teljesítmény- és terheléstesztelés 

TDD 

 

Webes technológiák megnevezésű tanulási terület 

Webprogramozás 144 óra 

1. HTML5 és CSS3 32 óra 

HTML5: 

Táblázatok létrehozása és formázása 

Szemantikus elemek (article, aside, main, header, footer, section) alkalmazása 

Mediaelemek alkalmazása 

Metaelemek és SEO-alapok ismerete és gyakorlati alkalmazása 

A viewport metaelem ismerete és alkalmazása 

Konkurens stílusok érvényesítési sorrendje (specificity) 

CSS3: 

border-collapse; nth-child; media query; colors; opacity; gradients; box-shadow; outline; text-

shadow; border-radius; szelektorok >, +, ~; attribútum szelektorok; ::before ::after; Flexbox; CSS 

Grid; CSS Animation és Transition; transform; CSS preprocessor 
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2. JavaScript I. 40 óra 

JavaScript kód futtatása konzolon 

Elemi és összetett adattípusok (Number, String, Array, Boolean, undefined, null, Object, Map, Set) a 

JavaScriptben; értékadás, aritmetikai és logikai műveletek, kifejezések kiértékelése 

Reguláris kifejezések 

Változók és konstansok deklarálása (var, let, const), láthatóságuk 

Vezérlési szerkezetek (of, while, for, for in, for of, switch, break)  

Függvények deklarálása, arrow functions 

Objektumok webes környezetben, tulajdonságok és metódusok, DOM (Document Object Model), node-

ok (csomópontok), element (elem), attribute (tulajdonság) és text (szöveg) node-ok 

Elemek elérése, módosítása és létrehozása 

Események és eseményfigyelő eljárások (onClick, onLoad, onBlur, onFocus események) 

Űrlapelemek (form, input, select, option, textarea, label) elhelyezése weboldalakon, és azok interaktív 

kezelése 

3. JavaScript II. 36 óra 

Objektumok és tömbök kezelésére szolgáló ES6 függvények és operátorok 

Hibakeresés a JavaScript kódban, a kód tesztelése 

Aszinkron futás és callback-ek (setTimeout, event listeners)  

Promise-ok, async/await 

JSON 

A REST API architektúra 

Az AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), a fetch() függvény 

4. CMS-rendszerek 36 óra 

A tartalomkezelő rendszerek bemutatása 

A WordPress telepítése és alapszintű beállítása 

Szabadforrású témák használata és módosítása 

Szabadforrású beépülők és modulok használata 

Saját témák és sablonok készítése 

Saját beépülők és modulok készítése 

Saját widgetek készítése 

 

Szakmai angol megnevezésű tanulási terület 

Szakmai angol 72 óra 

1. Hallás utáni szövegértés 12 óra 

Az angol nyelvű hallás utáni szövegértés fejlesztése 

Önálló szóbeli kommunikáció 

IT szakterület idegen nyelvi kifejezései 

IT szakterületre vonatkozó hallott szöveg megértése 

Bevezető szintű szakmai ismeretek megértése, biztos elsajátítása 

Szakmai ismereteket feldolgozó videó és van animáció, narráció, párbeszéddel kísért interaktív elektronikus 
anyag feldolgozása, megértése 

2. Szóbeli kommunikáció 14 óra 

A beszédkészség fejlesztése 
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Önálló idegen nyelvi kommunikáció angolul 

Hétköznapi, munkahelyi vagy más informatikához kapcsolódó környezetben zajló szituációban folytatott 
párbeszéd 

Szakmai témájú bemutató készítése, előadása 

Párbeszéd egymással, a tanárral IT témakörökben 

3. Szóbeli kommunikáció IT-környezetben projekt alapon I. 14 óra 

A tanulóknak három-négy fős csoportban egy általuk kiválasztott informatikai termék gyártójának vagy 
forgalmazójának szerepét kell felvállalniuk. A projekt végeredménye két, saját készítésű, pár perces videó 
lesz. Az egyiken bemutatják a terméket (mintaként az első témakörben megtekintett videók szolgálhatnak). 
A csoport minden tagjának szerepelnie kell és meg kell szólalnia a videón. Javasolt megoldás, hogy a 
bemutató stúdióbeszélgetésként, párbeszédes formában folyjon (ilyenre is számtalan példát lehet találni a 
videómegosztókon és oktatási portálokon). A másik videón egy videókonferencia-beszélgetés zajlik. A 
csapat egyik része a cég eladásért felelős részlegét képviseli, míg a többiek vevőként, illetve ügyfélként 
vesznek részt a beszélgetésben. A cél itt is a termék bemutatása, az ár és a terméktámogatás részleteinek 
megbeszélése.  

4. Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása  12 óra 

Az írásos angol nyelvi szakmai szöveg megértése 

Angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása, értelmezése 

- IT-alapismeretek, programozás vagy weblapkészítés témakörben, a szakmai tanulmányaikhoz 
kapcsolódó bevezető jellegű elektronikus tananyag  

- Termékleírás, kézikönyv  
- IT-trendekkel, újdonságokkal, hírekkel foglalkozó portál  

5. Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail 10 óra 

Az angol nyelvű e-mail formai szabályai (megszólítás, köszönetnyilvánítás, elköszönés) és általános formulái 

Rövid és egyszerű e-mailek, 10-12 mondatból és érdemi információkból álló informatikai témájú 
levélváltások 

Az e-mailes feladatokat két-három fős csoportban végezzék a tanulók, és minden esetben találjanak ki egy 
életszerű szituációt, majd ebben osszák szét a szerepeket. A levélváltásokra másolatban mindig tegyék rá a 
tanárt is, aki így nyomon követheti és tanácsaival segítheti a tevékenységet.  

6.  Keresés és ismeretszerzés angol nyelven 10 óra 

A célirányos ismeretszerzés és információhoz jutás 

Hatékony keresőeszközök alkalmazása, keresési stratégiák, módszerek 

Miniprojekt elkészítése és dokumentálása: 

A tanulók találjanak ki maguknak egy miniprojektet egy olyan szakmai területen, ahol még nem 
rendelkeznek számottevő ismeretekkel, majd keressenek minden lépés megtételéhez megfelelő 
internetes forrást vagy leírást. A feladat könnyebb megértéséhez egy lehetséges miniprojekt:  

A tanulók egy egyszerű weblapot fognak elkészíteni, melynek keretében az alábbi kérdésekre 
keresnek választ.  

‒  Mi az a HTML?  
‒  Hogyan készíthetünk egyszerű weblapot?  

‒  Hogyan formázzunk félkövér stílussal szöveget?  

‒  Hogyan helyezhetünk el hivatkozást egy weboldalon?  

‒  Hogyan helyezhetek el egy képet a weboldalon?  
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‒  Hogyan készíthetek főcímet és alcímet?  
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2/14. évfolyam  

Munkavállalói idegen nyelv (technikus szakmák esetén) tanulási terület 

Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62 óra 

1. Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 11 óra 

Az álláskeresés lépései, idegen nyelvi szókincsei (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt 
tulajdonságok, szakmai gyakorlat stb.).  
Szakmai álláshirdetések megértése 
Álláshirdetés követelményeinek értelmezése – szakmai hozzáértés 
Az álláshirdetésnek és a választott szakmának megfelelően az egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos 
űrlapok helyes kitöltésének begyakorlása.  

Receptív (olvasott szöveg értése) és produktív (íráskészség) kompetencia fejlesztése 

2. Önéletrajz és motivációs levél 20 óra 

Önéletrajzok típusa, tartalmi és formai követelményei 
Önéletrajzok tipikus szófordulatai 
Saját önéletrajz megfogalmazása nyelvi helyességgel és igényességgel 
A hivatalos levél tartalmi és formai követelményei (az állás megpályázásához( 
Gyakran használt szakmai kifejezések, kulcsfontosságú kompetenciák idegen nyelvi kifejezései 

3.  „Small talk” – általános társalgás 11 óra 

Segíti a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, 
oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a beszélgetés 
lezárásában. 

A small talk során érintett témák semlegesek legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott 
szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés 
(odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, 
szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív 
részvétel szabályait, fordulatait.  

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak fontos a 
telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. A témakör során elsősorban a 
tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a témához kapcsolódó internetes videók és 
egyéb hanganyagok hallgatása során receptív készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 

4. Állásinterjú  20 óra 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikációt folytatni az 

állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja 

emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan.   

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran használt kifejezéseket. 

Hatékony tanulás, önfejlesztés és csoportmunka I. megnevezésű tanulási terület 

IKT projektmunka II. tantárgy 248 óra 

A képzés során minden kompetenciafejlesztési témakör újra meg újra előkerül, tartalmilag és gyakorlati 
szempontból kibővítve, míg a diákok készségszinten el nem sajátítják a skilleket.  

1. Önismereti és kommunikációs készségek fejlesztése II.  12 óra 
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A témakör elsődleges célja, hogy a tanulók megfelelő önismerettel rendelkezzenek, fel tudják mérni saját 
képességeiket, és azokhoz mérten tudatosan használják a kommunikáció alapeszköztárát a gyakorlatban, 
ezzel is elősegítve digitális kompetenciáik fejlődését. Megismerjék és begyakorolják a hatékony és 
asszertív kommunikáció fajtáit, és készségszinten is elsajátítsák azokat. A kommunikációs készségek 
fejlesztése révén készségszintű kommunikációra lesznek képesek a szakmai vizsgán, vagyis vizsgafeladatuk 
előadása során anélkül tudnak megfelelő kommunikációs stílust és eszközöket alkalmazni, hogy az 
figyelmet és energiát vonna el a szakmai tartalomtól.  

 
Kommunikáció: (3-4. szakasz folyamatosan) 3-4. szakasz  

Kommunikációs hibák azonosítása és felismerése  

Egyirányú és kétirányú kommunikáció ismérvei  

Kommunikáció viszonylagosságának értelmezése  

Kommunikációs értékek azonosítása   

2. Csapatmunka és együttműködés II. 12 óra 

A témakör elsődleges célja, hogy a diákok képesek legyenek csapatban dolgozni, megismerjék a hatékony 
együttműködés területeit, módszereit és ezen ismereteken keresztül a többi témakörben is hatékonyan 
tudjanak feladatot megoldani. Tisztában legyenek a csapatban betöltött szerepükkel és annak megfelelően 
dolgozzanak. A témakörben fejlesztett készségek felkészítik a tanulókat a valós munkakörnyezetre, így a 
munkaerőpiacra belépve nem jelent majd kihívást számukra egy adott csapatba való beilleszkedés, illetve 
már zajló projektbe való bekapcsolódás.  

 
Csapatmunka: (3-4. szakaszban folyamatosan)  

- Csapaton belüli lehetséges szerepek felismerése és feldolgozása  
- Csapatkompetenciák és felmérésük  
- Saját csapat erősségeinek és gyengeségeinek összesítése  
- Meglévő csapaton belüli szerepek azonosítása  
- Saját motivációs profil feltérképezése  
- Motivációs tényezők értelmezése és egyeztetése  
- Belső motivációs elmélet és alkalmazása  

  
Együttműködés (3-4. szakaszban folyamatosan)  

- Együttműködés feltételei a feladatmegoldás során  
- Együttműködés és a versengés különbségének feldolgozása  
- Eltérő nézőpontok hatása  
- Csapaton belüli információáramlás nehézségei  
- Utasítások utóélete, felelősségvállalás, felelősségáthárítás  
- Konfliktuskezelési források, módok  
- Egyéni konfliktuskezelési preferenciák azonosítása, előnyök-hátrányok feldolgozása  
- Változásokhoz való hozzáállás, változási görbe ismerete, gyakorlatban való felismerése  

 
3-4. szakasz:  

Problémaelemzési technikák:  

- Problémák lehetséges okainak feltárása  
- A felmerülő problémák gyökérokainak azonosítása Ötletgenerálási technikák:  

3. Prezentációs készségek fejlesztése II.  12 óra 
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A témakör célja, hogy a tanulók megértsék és begyakorolják az oktatási tananyaghoz kapcsolódó 
előadásmódok alapvető szabályait, megtanuljanak gazdálkodni az idővel és képesek legyenek beosztani a 
felkészülés és a prezentálás arányát. Könnyedén fel tudják építeni és meg tudják szerkeszteni egy előadás 
vázlatát, majd képesek legyenek azt élőszóban bemutatni és felhasználni a projektmunka során is. Mivel 
egy projekttel kapcsolatos prezentáció elkészítése a tanulói csoportnak önmagában egy önálló feladatot 
jelent, az előkészítési feladatok hatékony megoldásához a tanulóknak meg kell ismerniük a megfelelő 
időgazdálkodási és egyéb tervezési metódusokat. A prezentációs készségek elsajátításával a tanulóknak 
nem okoz majd gondot a szakmai vizsgafeladat formai összeállítása és előadása, és valós 
projektkörnyezetben is képesek lesznek az elvárásoknak megfelelően bemutatni feladataikat.  

  
3-4. szakasz:  

Hatékony feladattervezés és -szervezés:  

- Tervezés hatása a munkavégzésre  
- Tervezés és megvalósítás helyes aránya  
- Feladatok elvégzésének megszervezése – párhuzamosságok, egymásra építkezés, szűk keresztmetszet  

Felkészülés a prezentációs anyagok előkészítésére:  

Feladatok priorizálása:  

- Priorizálási szempontok a feladatok megvalósítása során  
- Sürgős-fontos mátrix Időgazdálkodás:  
- Időrabló tevékenységek összegyűjtése  
- Megoldási lehetőségek azonosítása Váratlan helyzetek kezelése:  
- Nem tervezett események típusai  
- Nem tervezett, váratlan események kezelése  
- „Újratervezés”  

Prezentáció megtervezése  

- Prezentációra való felkészülés  
- A „jó előadás” szabályai  
- Írásos prezentáció alapvető szabályai, tartalmi elemei, kinézete  
- Moderációs technikák megismerése  
- Prezentáció  

Verbális gyakorlatok a jó előadói készség elsajátításához.  

4. Projektszervezés és -menedzsment II.  12 óra 

A projektmenedzsment elméletének ismeretével és gyakorlati elsajátításával a tanulók képessé válnak 
csapatban előkészíteni, feldolgozni és prezentálni egy-egy konkrét projektmunkát. Az alábbiakban felsorolt 
témák ismerete lehetővé teszi a tanulók számára, hogy akár a duális képzésbe, akár tanulmányaikat 
követően a munkaerőpiacra belépve hatékonyan közreműködjenek valós projektekben is.  

  
Projektmenedzsment alapjai 3-4. szakaszban folyamatosan 

Projekt fogalma:  

- Projekt fogalmának tisztázása  
- Projekt és feladat elkülönítése Projektéletciklus elemei:  
- Projektek általános életciklusának bemutatása  
- Az életciklus-elemek jellemzőinek feldolgozása Projektek kezdeményezése és definiálása:  
- A projektötlettől a projektek elfogadásáig  
- Projektek terjedelmének dimenziói Projekttervezés és erőforrás-tervezés:  
- Feladattervek meghatározása  
- Projektfeladatok ütemezése – egymásra épülés, párhuzamosságok, szűk keresztmetszetek kezelése  
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- Erőforrások típusai és tervezésük Projektszervezet felállítása:  
- Projektszervezet felépítése  
- A projektszervezet tagjainak feladatai és felelőssége  
- Projektcsapat tagjainak kiválasztása  

3-4. szakaszban  

Projektmenedzsment haladó szinten:  

- Projektek megvalósítása, megvalósítás-mentoring  
- Projektmegvalósítás feladatai  
- Monitoring és beszámolás a projektmegvalósítás során  
- Érdekcsoportok kezelése (stakeholder management)  
- Projektekhez kapcsolódó érdekcsoportok  
- „Stakeholder-térkép” készítése Projektcsapatok vezetése:  
- Hierarchián kívüli irányítás jellemzői  
- Projektcsapat irányítása  
- Kommunikáció a projektcsapaton belül  
- Projektcsapat motiválása  

5.  Csapatban végzett projektmunka II.  200 óra 

A témakörben a tanulók kis csoportokban végzett, szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó projektek 
megvalósítása közben gyakorolják és mélyítik el szakmai készségeiket és a soft skilleket. A csapatban 
végzett projektmunka következetes dokumentálása lehetőséget teremt a diákok számára a karrierjük 
szempontjából is fontos szakmai portfólió építésére. 

 

Asztali és mobil alkalmazás fejlesztés, szoftvertesztelés és adatbázis-kezelés) tanulási 

terület 

Adatbázis-kezelés II. tantárgy 72 óra 

1. Adatbázis-tervezés 16 óra 

Az ER-modell szerepe és jelölésrendszere. 

Az ER-modell relációs modellre való átalakításának szabályai. 

A többértékű attribútumok átalakításának lehetőségei. 

Az N-ágú kapcsolatok átalakításának szabályai. 

A gyenge egyed azonosítása 

2. Haladó lekérdezések 18 óra 

Az egymásba ágyazott lekérdezések szintaxisa 

A beágyazott lekérdezések fajtái. 

A beágyazott lekérdezések előtt használható operátorok. 

Az indexelési technikák fajtái és alkalmazásuk.  

A lekérdezések optimalizálásának módszerei és eszközei. 

3. Adatvezérlő utasítások 12 óra 

A tranzakció alapvető tulajdonságai (atomiság, konzisztencia, elszigetelés, tartósság). 

Az izolációs szintek. 

Nem visszavonható utasítások. 

Utasítások, melyek implicit végrehajtást vonnak maguk után. 

A tranzakciókezelés utasításai (pl.: SET/START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK stb.). 

A zárolási utasítások (pl.: LOCK/UNLOCK TABLES). 

A beépített (rendszer) felhasználók szerepe. 

A felhasználók kezelésére szolgáló parancsok (CREATE/DELETE USER). 
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A jogok típusai, a SHOW GRANTS, GRANT és REVOKE parancsok használata. 

A ROLE-ok szerepe és használata(pl.: CREATE/DROP ROLE, SET ROLE). 

4. Tárolt objektumok 12 óra 

A nézettáblák szerepe és a kezelésükre szolgáló parancsok (CREATE VIEW, DROP VIEW, ALTER VIEW). 

A tárolt függvények és eljárások szerepe és létrehozásuk, illetve törlésük (CREATE/DROP/ALTER 

FUNCTION/PROCEDURE), 

A triggerek szerepe és létrehozásuk, illetve törlésük (CREATE/DROP TRIGGER). 

5. Az adatbázis-kezelés osztályai 14 óra 

Az adatbázisszerver-eléréshez szükséges modulok telepítése, referenciák beállítása. 

A kapcsolat létrehozásához szükséges változó(k), a kapcsolódás menete.  

A hibakezelés lehetősége a kapcsolatok megnyitása és az adatok kezelése közben. 

Az adatok kezelésére/lekérdezésére szolgáló jellemzők, metódusok és osztályok. 

A lekérdezések eredményének grafikus felhasználói felületen történő megjelenítése. 

 

Asztali és mobil alkalmazás fejlesztés, szoftvertesztelés és adatbázis-kezelés) tanulási 

terület 

Asztali és mobil alkalmazások fejlesztése és tesztelése tantárgy 216 óra 

1. Haladó szintű objektumorientált programozás 36 óra 

Haladó szintű objektumorientált programozási technikák ismerete:  

Öröklődés és polimorfizmus (extends, polimorfizmus, interface) 

Metódus- és konstruktor-túlterhelés (több konstruktor együttes használata, a method overloading 

hasznossága, felhasználási korlátok) 

Egységbezárás, objektumok közötti kommunikáció (objektumok együttműködése és 

kommunikációja, az egységbezárás hasznosságának szemléltetése, getter és setter függvények) 

IDE fejlesztői eszközeinek használata, refaktorálási lehetőségek egységbezárás támogatásár. 

Haladó szintű objektumorientált programozási technikák gyakorlati alkalmazása:  

Létező osztályból új osztályt származtat le 

A származtatott osztályban új tulajdonságokat és metódusokat definiál 

A származtatott osztályban az ősosztály tulajdonságait és metódusait felüldefiniálja 

Adott probléma megoldására öröklődést alkalmazó osztályhierarchiát tervez és valósít meg 

(instrukció alapján részben önállóan) 

2. Nevezetes algoritmusok és megvalósításuk OOP-technológiával 36 óra 

Futásiidő-komplexitás, a nagy O jelölés, memóriaigény 

Nevezetes adatstruktúrák memóriaigénye és műveletek időkomplexitása: 

Tömb (használata Java-ban / C#-ban) 

Láncolt lista (használata Java-ban / C#-ban) 

Verem (használata Java-ban / C#-ban) 

Többszörösen láncolt lista 

Fa, bináris fa 

Hash map (használata Java-ban / C#-ban) 

Nevezetes algoritmusok és implementálásuk: 

Bináris keresés 

Buborékrendezés 

Beszúrásos rendezés 
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Quick Sort - Reguláris Kifejezések (használata Java-ban / C#-ban) 

Rekurzió 

3. A tiszta kód elméleti alapjai és gyakorlata 30 óra 

Clean Code 

Elnevezések 

Függvények 

Kommentek 

Kódformázás 

Objektumok és adatstruktúrák 

Hibakezelés 

Határok és külső kód használata 

Unit tesztek 

Osztályok 

SOLID 

4. Unit tesztelés 30 óra 

A szoftvertesztelés szintjeit, és szerepük: 

Unit teszt 

Modul vagy komponens teszt 

Integrációs teszt 

Rendszerteszt 

Átvételi teszt 

C# vagy Java környezetben unit test case-eket létrehozása és futtatása: 

Java: Junit, @Test, @Suite 

C#: Nunit, [Test], [TestFixture] 

Assertiönöket használnálata: 

Java: assertEquals, assertTrue, assertFalse, assertNull, assertNotNull, assertSame, assertNotSame, 

assertArrayEquals 

C#: AreEqual, AreNotEqual, AreSame, AreNotSame, IsNull, IsNotNull, IsTrue, IsFalse 

AAA minta, és követése unit test case-ek létrehozásakor 

A unit test framework „felépítő” és „lebontó” funkcionalitásának használnálata 

Java: @Before, @After 

C#: [SetUp], [TearDown] 

Egyszerű külső függőség nélküli (pl.: file-olvasás, console-ra írás) osztály, függvény vagy metódus teljes 

működésének lefedése unit tesztekkel, az összes lehetséges bemenet-kimenet páros megalkotása, ami 

szükséges ahhoz, hogy a tesztek futtatásakor a tesztelendő kód minden eleme lefusson (full line and 

branch coverage) 

5. Mobil alkalmazások fejlesztése 36 óra 

Android mobilalkalmazás-fejlesztői környezetet kialakítása, amely lehetőséget biztosít az alkalmazás 

fejlesztésére, fordítására, tesztelésére, publikálására, valamint Android ezközre történő telepítésére. 

Eszközök és komponensek: 

Java: Android Studio, Android Emulator 

React Native: Editor, NodeJS, npm, react-native, expo 

Progressive Web App: Editor, NodeJS, npm, manifest, serviceWorker 

“Hello, World!” alkalmazás fejlesztése és eszközre történő telepítése (nem szükséges a Play Store-ba 

publikálás). 

Interaktív felhasználói interfészek (UI) lefejlesztése: 

UI-elemek létrehozása és elrendezése a képernyőn, 

UI-elemek tartalmának dinamikus változtatása kódból (data binding), 
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UI-elemek interakciójának kezelése kódból. 

Képernyők közti navigációkezelés. 

HTTP kérést küldés és a válaszlekezelés, szükség esetén a küldendő vagy érkező JSON-adatot 

szerializálása vagy deszerializálása. 

HTTP kérés eredményének tárolása és a UI-n történő megjelenítése. 

6. Projektmunka 48 óra 

A témakör célja, hogy az eddig megszerzett programozói tudást gyakoroltassa egy hoszszabb fejlesztői 

projekten. Egy bonyolultabb, szabadon választott grafikus program fejlesztését várja el a tanulóktól. 

Modern játékkeretrendszerek használata (pl. Unity) megengedett. 

 

Webes technológiák tanulási terület 

Frontend programozás és tesztelés tantárgy 216 óra 

1. JavaScript 40 óra 

Típusok és Kifejezések 

Number, String, Array, Object, Map, Set, Boolean, undefined, null 

Aritmetrikai, értékadó, relációs, logikai, elérési operátorok és precedenciájuk  

Változók 

Láthatóság  

Var, let, const  

Vezérlési szerkezetek  

Of, while, for, for in, for of, switch, try catch, throw, break  

Függvények 

Math, console  

Class-ok és objektumok  

Konstruktor 

Object.create  

Prototype  

Window, location, document  

DOM 

Elemek létrehozása  

Elemek kiválasztása 

Elemek attribútumainak változtatása  

Aszinkron futás és callback-ek (setTimeout, event listeners)  

Promise-ok – a témakör részletes kifejtése 

2. AJAX 20 óra 

Web API-kkal történő kommunikáció: 

XHR objektum 

Fetch függvény 

JSON.parse, JSON.stringify 

Post data 

HTTP státuszkódok kezelése 

HTTP methodok kezelése ‒ API-kulcsok 

3. Frontend készítésére szolgáló JavaScript framework 40 óra 

Node.js futtató környezet telepítése 

Package Manager (npm, yarn) használata 
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Környezet felépítése (React / Vue / Angular) 

Webes 'Hello, World' alkalmazás készítése 

Modell nézetvezérlő (MVC) 

Komponensek  

Komponensek kombinálása  

Adatkapcsolatok létrehozása (Data Binding) 

Esemény kezelés (Event handling) 

AJAX  

Navigáció (Routing)  

Űrlapok használata (Form elements) 

Ajánlott keretrendszer: Vue vagy React 

4. Tartalomkezelő keretrendszer CMShasználata 25 óra 

Szabadforrású témák használata és módosítása 

Szabadforrású beépülők és modulok használata 

Saját témák és sablonok készítése 

Saját beépülők és modulok készítése 

Saját widgetek készítése 

5. Integrációs tesztelés 25 óra 

Különbség a Unit és az Integrációs tesztek között 

Mocking 

Selenium web driver 

Elementek kiválasztása 

Elemek tartalmának és attribútumának validálása 

Felhasználói felület eseményeinek modellezése (user input mocking): Keypress, Click, Input change 

6. Projektmunka 66 óra 

A témakör célja, hogy az eddig megszerzett programozói tudást gyakoroltassa egy hoszszabb fejlesztői 

projekt keretében. Egy bonyolultabb Web Frontend alkalmazás fejlesztése, amely egy web API-val képes 

kommunikálni. Az alkalmazás rendelkezzen legalább 2-3 oldallal, és azok legyenek lefedve integrációs 

tesztekkel. Az alkalmazás csatlakozzon a Backend tantárgy projektmunkájának alkalmazásához, és együtt 

valósítsanak meg egy teljes webalkalmazást. 

 

Webes technológiák tanulási terület 

Backend programozás és tesztelés tantárgy 180 óra 

1. Backend készítésére szolgáló keretrendszer 46 óra 

HTTP kérés felépítése 

HTTP Methods 

GET; POST; PUT; PATCH; DELETE; OPTION  

HTTP headerök 

HTTP kérés- és választípusok 

Postman használatának bemutatása létező API-kon 

Package Manager (NPM / composer / Gradle / Nuget) 

Környezet felépítése 

Webes "Hello, World" alkalmazás 

MVC 
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Kontrollerek 

URL-paraméterek 

HTTP Post body 

Server Side Rendering (EJS / Mustache / Blade / Thymeleaf / Razor Pages) 

Formok és inputok kezelése kontrollerekben 

Alkalmazás hosztolása (pl.: Heroku segítségével) 

2. Rétegelt architektúra és ORM 28 óra 

Webalkalmazások létrehozása, amelyek SQL-adatbázisba mentik az adatokat: 

Dependency Injection  

Service réteg  

ORM (Sequelize / Eloquent / JPA / Entity Framework Core)  

Kapcsolatbeállítások  

Entity  

Repository / DbContext  

Relációk (1:1, 1:N, N:N) 

Egyedi lekérdezések 

3. A REST szoftverarchitektúra alapjai és REST API kiszolgáló készítése 28 óra 

REST; JSON; URL-konvenciók; Resource; Stateless; CRUD; REST kontrollerek; JSON mapping; DTO 

(statikus nyelv esetén); URL-paraméterek; HTTP Body 

4. Integrációs tesztelés 28 óra 

Integrációs tesztelési tapasztalatok: 

Mocking (Supertest / Mockery / MockMVC / xUnit) 

HTTP kérés indítása tesztből  

HTTP válasz validálása 

5. Projektmunka 50 óra 

A témakör célja, hogy az eddig megszerzett programozói tudást gyakoroltassa egy hoszszabb fejlesztői 

projekten. Egy bonyolultabb Web API fejlesztése, ami az adatokat SQL adatbázisban tárolja. Az 

alkalmazás rendelkezzen legalább 2-3 CRUD műveletet megvalósító endpointtal. Az alkalmazás 

endpointjai integrációs tesztekkel legyenek lefedve. Az alkalmazás csatlakozzon a Frontend tantárgy 

projektmunkájának alkalmazásához, és együtt valósítsanak meg egy teljes webalkalmazást. 

 

Szakmai angol megnevezésű tanulási terület 

Szakmai angol 72 óra 

1. Hallás utáni szövegértés 10 óra 

Az angol nyelvű hallás utáni szövegértés fejlesztése 

Önálló szóbeli kommunikáció 

IT szakterület idegen nyelvi kifejezései 

IT szakterületre vonatkozó hallott szöveg megértése 

Bevezető szintű szakmai ismeretek megértése, biztos elsajátítása 

Szakmai ismereteket feldolgozó videó és van animáció, narráció, párbeszéddel kísért interaktív elektronikus 
anyag feldolgozása, megértése 
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2. Szóbeli kommunikáció 10 óra 

A beszédkészség fejlesztése 

Önálló idegen nyelvi kommunikáció angolul 

Hétköznapi, munkahelyi vagy más informatikához kapcsolódó környezetben zajló szituációban folytatott 
párbeszéd 

Szakmai témájú bemutató készítése, előadása 

Párbeszéd egymással, a tanárral IT témakörökben 

3. Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása  12 óra 

Az írásos angol nyelvi szakmai szöveg megértése 

Angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása, értelmezése 

- IT-alapismeretek, programozás vagy weblapkészítés témakörben, a szakmai tanulmányaikhoz 
kapcsolódó bevezető jellegű elektronikus tananyag  

- Termékleírás, kézikönyv  
- IT-trendekkel, újdonságokkal, hírekkel foglalkozó portál  

4. Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail 8 óra 

Az angol nyelvű e-mail formai szabályai (megszólítás, köszönetnyilvánítás, elköszönés) és általános formulái 

Rövid és egyszerű e-mailek, 10-12 mondatból és érdemi információkból álló informatikai témájú 
levélváltások 

Az e-mailes feladatokat két-három fős csoportban végezzék a tanulók, és minden esetben találjanak ki egy 
életszerű szituációt, majd ebben osszák szét a szerepeket. A levélváltásokra másolatban mindig tegyék rá a 
tanárt is, aki így nyomon követheti és tanácsaival segítheti a tevékenységet.  

5.  Keresés és ismeretszerzés angol nyelven 12 óra 

A célirányos ismeretszerzés és információhoz jutás 

Hatékony keresőeszközök alkalmazása, keresési stratégiák, módszerek 

Miniprojekt elkészítése és dokumentálása: 

A tanulók találjanak ki maguknak egy miniprojektet egy olyan szakmai területen, ahol még nem 
rendelkeznek számottevő ismeretekkel, majd keressenek minden lépés megtételéhez megfelelő 
internetes forrást vagy leírást. A feladat könnyebb megértéséhez egy lehetséges miniprojekt:  

A tanulók egy egyszerű weblapot fognak elkészíteni, melynek keretében az alábbi kérdésekre 
keresnek választ.  

‒  Mi az a HTML?  

‒  Hogyan készíthetünk egyszerű weblapot?  

‒  Hogyan formázzunk félkövér stílussal szöveget?  

‒  Hogyan helyezhetünk el hivatkozást egy weboldalon?  

‒  Hogyan helyezhetek el egy képet a weboldalon?  

‒  Hogyan készíthetek főcímet és alcímet?  

6. Szóbeli kommunikáció IT-környezetben projekt alapon II.  20 óra 

Az olvasott szöveg értelmezése, önálló szövegalkotás, írásbeli kommunikáció készségeinek elmélyítése 
izgalmas, játékos formában  

Projekt elkészítése (korábbi projekt folytatása, vagy új választása): 
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A feladat egy termék vagy szolgáltatás bemutatására szolgáló brosúra elkészítése. A projektet egy 
kutatási résszel kezdik a csapatok, ahol igyekeznek mindenféle információt begyűjteni a 
népszerűsítendő termékről. A begyűjtött információk rendszerezése után önálló szövegalkotással 
készítsék el a brosúrát.  

A projektcsoportok igyekezzenek újszerű formában és megközelítésben elkészíteni az ismertetőt. Az 
elkészült dokumentumot angol nyelvű kísérő e-mail csatolmányaként küldjék el a tanáruknak. A 
projekt kidolgozása során minden rendelkezésre álló technikai eszközt használhatnak a tanulók, de 
a korábbi projektfeladathoz hasonlóan ügyelni kell arra, hogy most se a technikai megvalósítással 
teljen el az idő.  
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Osztályozó vizsga követelmények 9. évfolyam 

SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS –TESZTELŐ SZAKMÁKHOZ 

A vizsga követelményrendszere: 

 Az osztályozó és javító vizsga minden osztályban az adott év tanmenetében előírt anyag 
számonkérését célozza az iskola pedagógiai programja szerint. 

 A vizsga célja az év végi jegy megszerzése 

Elméleti tárgy esetén: 

 A vizsga írásbeli (45 perc), és szóbeli (10 perc) vizsgarészből áll 

 A két vizsgarész értékelése együttesen történik, az alábbiak szerint: 

 0 - 50 % elégtelen (1)  
 51 - 64 % elégséges (2)  
 65 - 79 % közepes (3)  
 80 - 89 %  jó (4)  
 90 - 100 % jeles (5)  

Gyakorlati tárgy esetén: 

 A vizsga 45 perces gyakorlati vizsgarészből áll 

 A vizsgához gépteremben illetve informatikai laborban a tanult hardver-szoftver környezetet kell 
biztosítani. 

 A vizsga értékelése: 

 0 - 50 % elégtelen (1)  
 51 - 64 % elégséges (2)  
 65 - 79 % közepes (3)  
 80 - 89 %  jó (4)  
 90 - 100 % jeles (5)  
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1. félév követelményei: 

Informatikai és távközlési alapok I. témakörei: 

 Bevezetés az elektronikába 

Alapvető elektronikai kapcsolások értelmezése 

Számítógépes mérések 

Virtuális műszerek felépítése és alkalmazása 

Alap áramköri elemekkel (ellenállás, kondenzátor, tranzisztor, LED) előre elkészített (próba) 

panelen egyszerűbb áramkörök építése forrasztásos technológiával. 

Mérések végzése - elektronika alaptörvényeinek bizonyítása 

A jelek, jelhordozók szerepe, a jelek megjelenési formái, a jelkondicionálás szükségessége 

A villamos feszültség fogalma és feldolgozása, a nem villamos jelek elektronikus 

feldolgozhatósága, a jelátalakítók szerepe 

Információs egység létrehozása és vezetékes formában továbbítása 

A vezeték nélküli jelátvitel lehetősége, a vivőfrekvencia szerepe 

A beolvasott jelek alakjának értelmezése, a változások jellemzői, és következtetéseket levonása a 

környezeti jellemzők változásait követő jelalakok alapján. 

Egyszerűbb áramkörök építése 

LabVIEW, Arduino vagy RaspberryPI programozása, mérés megvalósítása 

 A PC részei, PC szét- és összeszerelése, bővítése 

A számítógép általános felépítése, a számítógépházak, tápegységek, alaplapok, processzortípusok, 

foglalatok jellemzői, tulajdonságai 

CPU-típusok (RISC, CISC), a tokozási módok, a processzor hűtési módszere  

A memóriák fő típusait (RAM, ROM) és altípusai. A különböző memóriamodulok felismerése (DIP, 

SIMM, DIMM, SODIMM).  

Illesztőkártya-típusok (hálózati, audio, video stb.) és alaplapi csatlakozási felületeik (PCI, AGP stb.).  

A háttértárak típusai, a merevlemezek és SSD-k csatolófelületei; a mágneses és félvezető elven 

működő tárolók; a redundáns adattárolás fogalma, a fontosabb RAID-verziók működésének 

megértése.  

Optikai meghajtók típusait és azok fontosabb jellemzői.  

Portok és csatlakozók típusai és a megfelelő eszközök csatlakoztatása, belső és külső kábeltípusok 

megkülönböztetése  

A BIOS és az UEFI feladata, beállítása és jelszóval való védelme.  

A gép firmware-ének frissítése  

Speciális célú számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC) jellemzői, 

hardverének kiválasztása.  

A vastag- és vékonykliensek közti különbségek, valamint a hálózati adattároló eszközök (NAS-ok) 

céljának ismerete.  

A számítógép szakszerű szétszerelése, az ehhez szükséges szerszámok kiválasztása és használata.  

Pntos számítógép-konfiguráció meghatározása, a megfelelő alkatrészek kiválasztása.  

A számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata ismerete és elvégzése 

Memória és tárhely bővítés asztali számítógépben és laptopban.  

Számítógép-alkatrészeket cseréje, hardverkomponensek frissítése 

A szünetmentes tápegységek (UPS) célja, típusai, üzembe helyezése. 

 

 Megelőző karbantartás és hibakeresés 

Alkatrészek, perifériák szakszerű tisztítása, pormentesítése a megfelelő eszközökkel.  

A számítógépek működésének környezeti feltételeinek ismerete, a hőmérséklet és a páratartalom 

hatása a számítógép működésére.  
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Szoftveres karbantartási feladatok elvégzése: az operációs rendszer frissítése, víruskereső 

adatbázisának naprakészen tartása, nem használt alkalmazások törlése, lemezek hibaellenőrzése.  

A hibakeresési folyamat lépései, problémák kiszűrése.  

Speciális karbantartás és hibakeresés mobileszközöknél és nyomtatóknál 

Általános munkabiztonsági előírások, szabályok ismerete.  

A számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei 

Tűzvédelmi irányelvek ismerete, elektromos tüzek oltására.  

Az elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei, a védekezés lehetőségei 

A tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség-védelmi eszközök használata.  

A számítógép-részegységek biztonságos megsemmisítésének célja és módozatai, valamint a 

lehetséges újra hasznosítási lehetőségek. 

 Laptopok és más eszközök tulajdonságai, hibakeresés 

A hordozható eszközök típusai (laptop, okostelefon, tablet, e-book-olvasó stb.).  

A laptopok összetevőinek, megjelenítőeszközeinek felsorolása 

Laptop és asztali számítógép összehasonlítása, jelentős különbségek 

A laptopon található bővítőhelyek ismerete, memóriabővítés elvégzése.  

A laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészeinek megkülönböztetése.  

A dokkolóállomás és a portismétlő funkció ismerete, csatlakoztatása és használata 

Az energiagazdálkodási beállítások célja, konfigurálása 

Vezeték nélküli csatlakozási módok ismerete és használata  

Az okostelefonok részegységeinek megkülönböztetése, azok vezetékes és vezeték nélküli hálózati 

csatlakozási lehetőségeit.  

Az ismertebb viselhető és egyéb okoseszközök és azok jellemzőinek felsorolása, ismerete 

Munkavállalói ismeretek témakörei (gyakorlati vizsgatevékenység): 

 Álláskeresési módszerek 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 

mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága 

 Munkajogi alapismeretek 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 

munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka). 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka 

 Munkaviszony létesítése 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanya. 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő. 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei. 

A munkaszerződés módosítása. 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése. 

Munkaidő és pihenőidő. 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 Munkanélküliség 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel. 

Az álláskeresési ellátások fajtái. 
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Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzések, 

utazásiköltség-támogatások). 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás). 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 

IKT projektmunka témakörei (gyakorlati vizsgatevékenység): 

 Prezentáció. 

Hatékony feladattervezés és –szervezés, feladatok priorizálása, időgazdálkodás, váratlan helyzetek 

kezelése, prezentáció megtervezése 

Programozási alapok témakörei (gyakorlati vizsgatevékenység): 

 Bevezetés a programozásba 

Algoritmizálási és Programozási alapismeretek. Fejlesztői környezet. 

Adatszerkezetek: Egyszerű és összetett adatszerkezetek 

Aritmetikai műveletek: Aritmetikai, relációs és logikai operátorok, kifejezések 

Vezérlési szerkezetek: Elágazások, Ciklusok 

Egyszerű programozási tételek: Összegzés, keresés, eldöntés tétele, Megszámolás és szélső érték 

kiválasztása 

Összetett programozási tételek: Másolás, kiválogatás, szétválogatás 
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2. félév követelményei: 

Informatikai és távközlési alapok I. témakörei: 

 Nyomtatók és egyéb perifériák 

A hagyományos és a modern beviteli eszközök felsorolása,  

A nyomtatók típusainak ismerete, működési elve, az egyes típusok összehasonlítása.  

Lapolvasás és nyomtatás multifunkciós nyomtatókkal.  

Nyomtatók és lapolvasók telepítése, beállítása és hálózaton történő megosztása.  

A nyomtatószerverek alkalmazási lehetőségei, használata.  

A nyomtatók teljesítményének javítása szoftveres beállításokkal, valamint memóriabővítéssel.  

A virtuális nyomtatók ismerete, használata 

A 3D nyomtatók működési elvének ismerete. 

 Virtualizáció és felhőtechnológiák 

A virtualizáció célja, előnyeit a dedikált szerveres telepítési móddal szemben.  

A szerver- és kliensoldali virtualizáció közötti különbség.  

A hypervisor jelentése, az 1-es és 2-es típusú hypervisor megkülönböztetése, példák ismerete 

A virtualizáció megvalósításának erőforrásigénye 

Virtuális gép telepítése valamilyen elterjedt virtualizációs programban (pl. Virtualbox, VMWare): a 

virtuális hardver paramétereinek beállítása, image-fájlból operációs rendszer telepítése.  

A konténer fogalmának ismerete, a virtuális gépektől való megkülönböztetése 

Konténert indítása és leállítása valamilyen elterjedt módszer (pl. Docker) segítségével.  

A számítási felhő (cloud computing) fogalma  

A gyakoribb felhőszolgáltatások (SaaS, PaaS, IaaS) jellemzőinek felsorolása, példák 

A gyakoribb felhőszolgáltatások (pl. Office 365, Gmail, Google Drive, Dropbox, OneDrive stb.).  

A felhőmodellek (privát, publikus, hibrid) ismerete, jellemzői, konkrét példák a használatukra. 

 Windows telepítése és konfigurációja 

Az operációs rendszer fogalma, feladatai.  

Operációs rendszerek típusai 

GPL, multiuser, multitask fogalmának ismerete 

GUI és CLI felhasználó felületek közti különbség, azok használatának ismerete 

Operációs rendszerek kiválasztásának szempontjai 

A partíció fogalma, típusai, adott séma alapján merevlemez particionálása.  

A fontosabb fájlrendszerek (FAT, NTFS, ext2/3/4) tulajdonságainak, esetleges korlátjainak ismerete, 

adott fájlrendszer létrehozása a lemezen.  

Az operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása.  

Az operációs rendszer hardverkompatibilitásának ellenőrzése.  

Windows operációs rendszert telepítőmédiumról (DVD, pendrive) történő telepítése.  

Meghajtóprogramokat telepítése, frissítése és letiltása adott hardvereszközhöz  

Frissítések és hibajavító csomagok telepítése az operációs rendszerhez, Windows Update kezelése.  

Az operációs rendszer verziófrissítése (upgrade), a felhasználói adatok más gépre való költöztetése.  

A Windows lemezkezelési lehetőségei, a lemezkezelő alkalmazás, illetve a lemezkarbantartási 

műveletek (töredezettségmentesítés, hibaellenőrzés) ismerete.  

Multiboot rendszerek beállítása többféle operációs rendszer indításához ugyanazon a gépen.  

A Windows speciális telepítési módjainak ismerete, pl. unattended mód  

A lemezklónozás célja, valamilyen klónozó program (pl. Clonezilla) kezelése.  

A Windows betöltési folyamatának ismerete, betöltési módok közötti váltás ismerete 

rendszerindításkor.  

Alkalmazások és folyamatok indítása, leállítása, adataik lekérdezése a Feladatkezelő használatával.  

Alkalmazások, programok telepítése és eltávolítása.  

A fájlkezelési műveletek ismerete az Intéző segítségével, illetve parancssorból.  
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Konfigurálási műveletek elvégzése a Vezérlőpultban és a Gépházban található beállítások 

segítségével.  

Felhasználói fiókokat hozzáadása, törlése, típusuk megváltoztatása, jelszavak beállítása 

Illesztőprogramok frissítése az Eszközkezelő használatával.  

A területi és nyelvi beállítások konfigurálása.  

Eseménynapló segítségével adatok keresése eseményekről, ezek felhasználása hibakereséshez.  

A rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások indítása és leállítása 

A regisztrációs adatbázis céljának ismerete, beállítások elvégezni a Regedit programmal.  

A CLI jelentőségének felismerése, parancssori eszközök használata a gyakoribb feladatokra 

(fájlműveletek, hálózatkezelés, felhasználókezelés stb.). 

 IoT 

Az IoT fogalmának ismerete, alkalmazási lehetőségei, a szenzorok, mikrokontrollerek és 

beavatkozóelemek különböző típusai.  

Prototípus készítése a megvalósítandó IoT-projekthez.  

A Big Data és az automatizáció fogalmának ismerete.  

Egyszerű IoT-projektek szimulációja (Packet Tracerben) és megvalósítása valós eszközökkel 

(Arduino, Raspberry Pi 

IKT projektmunka témakörei (gyakorlati vizsgatevékenység): 

 Projektszervezés és -menedzsment I.: 

Projekt fogalma, projekt életciklus elemei, projekttervezés, erőforrástervezés, projektszervezet 

felállítása 

Programozási alapok témakörei (gyakorlati vizsgatevékenység): 

 Weboldalak kódolása: 

HTML5-oldalszerkezet kialakítása alapvető- (!DOCTYPE, html, head, body, meta) és szemantikus 

(header, nav, main, section, footer) HTML-elemek alkalmazásával   

HTML5 leíró nyelv legfontosabb strukturális elemeinek alkalmazása (p, title, h1-h6, img, a, link, 

strong, em, figure, figcaption, div, span)  

HTML5-tagek legfontosabb attribútumainak alkalmazása (href, target, src, alt, lang, charset, style).  

HTML-listák készítése (ul, ol, li).  

HTML-táblázatok kialakítása (table, tr, td, th, caption).  

stílusok definiálása és alkalmazása különböző módokon (inline, internal és external CSS).  

stílusok definiálása CSS3-szelektorokhoz (univerzális, elem, azonosító, osztály)  

CSS3-jellemzők alkalmazása (color, opacity, background*, border*, box-shadow, box-sizing, 

margin*, padding*, overflow, display, float, z-index, rel, width*, height*, top, bottom, left, right, 

position, line-height, text-align, vertical-align, textjustify, texttransform, font, font-family, font-

size, font-style, text-decoration, list-style*, cursor, letter-spacing, viewport, white-space, float,) (a 

*-gal jelölt elemek több jellemzőt tartalmaznak, pl. margin-left, margin-right)  

CSS-függvények alkalmazása (url(), rgb(), rgba(), calc())  

médialekérdezések, törési pontok, viewport alkalmazása  

abszolút és relatív hosszmértékegységek (em, rem, százalék, vw, vh) alkalmazása  

Bootstrap keretrendszer alapszintű használata (tipográfiai elemek, konténerek, reszponzív 

viselkedést biztosító rácsok, szövegek elrendezése, listák formázása, táblázatok formázása, képek 

kezelése, tartalom elkülönítése, panelek formázása, gombok kialakítása és formázása) 

Java Script alapismeretek 
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P R O G R A M T A N T E R V 

 

 

19. SPECIALIZÁLT GÉP- ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS 

ágazathoz tartozó 

5 0714 19 12 

Mechatronikai technikus szakmához 

 

1. A szakma alapadatai 

 

1.1 Az ágazat megnevezése: Specializált gép- és járműgyártás 
1.2 A szakma megnevezése: Mechatronikai technikus 
1.3 A szakma azonosítószáma: 5 0714 19 12 
1.4 A szakma szakmairányai: — 
1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 
1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 
1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Műszaki ágazati alapoktatás 
1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

 

 

2. A képzés szerkezete és tartalma 

 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 

(II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a 

helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható 

időkeretet. 

 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem került élesen elválasztásra. A központi cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást.  

 

Az egyes tantárgyaknál meghatározásra került az oktatás helyszíne, mely biztosítja a tantárgy teljes 

tartalmát tekintve az órakeretnek a 2020. júniusában kiadott programtanterv szerinti minimálisan 

százalékát gyakorlati körülmények között oktathassuk.  

 

A tantermi az elméleti, a tanműhely, mint helyszín az iskola tanműhelyében történő, valamint az 

üzemi jelöléssel a termelőüzemben történő oktatásra tervezett időkeretet adja meg. A tanműhely és 

az üzemi jelöléssel meghatározott óraszámok az elsősorban gyakorlati oktatásra koncentráló témák 

oktatására fokuszálnak ezzel biztosítva a javaslatnak megfelelő százalékos arányt. 

 

A szakmai oktatás gyakorlatigényességét és projektszemléletét kívánjuk erősíteni a fenti 

megosztással, nem kis figyelmet szentelve az évfolyamok sikeres elvégzése utáni eredményes 

vizsgatevékenység, valamint ennek lezárultával a tanulóink szakmai tudását stabilan megalapozva 

bocsáthassuk útjukra a munkavilágába. 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

 

1. számú táblázat 

évfolyam   9. 10. 11. 12. 13. 
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Munkavállalói ismeretek 
Munkavállalói 

ismeretek 
3.1 18 18                                   18 

Munkavállalói idegen 

nyelv 

Munkavállalói 

idegen nyelv 
3.2                                 62 62     62 

Műszaki alapozás 

Villamos 

alapismeretek 

3.3.

1 
90 18 72   

19

8 
72 126                           288 

Gépészeti 

alapismeretek 

3.3.

2 

14

4 
  144   

12

6 
36 90                           270 

Mechatronikai gépek és 

berendezések alapjai 

Villamos gépek 

alapjai 

3.4.

1 
                36 36                     36 

Hajtástechnika 
3.4.

2 
                        31   31           31 

Mechatronikai 

szerelések 

3.4.

3 
                

14

4 
  144                   144 
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Ipari folyamatok 

Pneumatika, 

hidraulika 

3.5.

1 
                        62 62     

15

5 
  155   217 

Karbantartás 
3.5.

2 
                                62     62 62 

Irányítástechnika 

alapok 

3.5.

3 
                        62   62           62 

Informatika az 

iparban 

3.5.

4 
                                62     62 62 

Automatizált 

gyártás gépei 

3.5.

5 
                                

12

4 
    124 124 

Folyamatirányítá

s 

3.5.

6 
                        62   62   

18

6 
    186 248 

Mechatronikai gépészeti 

ismeretek 

Gépszerkezettan 
3.6.

1 
                72 72     93 93             165 

Géprajzi és 

gépgyártási 

ismeretek 

3.6.

2 
                

10

8 
  108   62   62           170 

Mechatronikai villamos 

ismeretek 

Elektrotechnika 
3.7.

1 
                

14

4 
72 72                   144 

Elektronika 
3.7.

2 
                        62 62     93   93   155 

Egybefüggő szakmai 

gyakorlat: 

    
                

10

5 
      

12

0 
              225  

   
25

2 
36 216 0 

32

4 
108 216 0 

50

4 
180 324 0 

43

4 
217 217 0 

74

4 
62 248 434 

2258 
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2. számú táblázat 
évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

Heti óraszám évfolyamonként 
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Munkavállalói 

ismeretek 
Munkavállalói ismeretek 3.1 0,5 0,5                                   

Munkavállalói idegen 

nyelv 
Munkavállalói idegen nyelv 3.2                                 2 2     

Műszaki alapozás 
Villamos alapismeretek 3.3.1 2,5 0,5 2   5,5 2 3,5                           

Gépészeti alapismeretek 3.3.2 4   4   3,5 1 2,5                           

Mechatronikai gépek 

és berendezések 

alapjai 

Villamos gépek alapjai 3.4.1                 1 1                     

Hajtástechnika 3.4.2                         1   1           

Mechatronikai szerelések 3.4.3                 4   4                   

Ipari folyamatok 

Pneumatika, hidraulika 3.5.1                         2 2     5   5   

Karbantartás 3.5.2                                 2     2 

Irányítástechnika alapok 3.5.3                         2   2           

Informatika az iparban 3.5.4                                 2     2 

Automatizált gyártás gépei 3.5.5                                 4     4 
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Folyamatirányítás 3.5.6                         2   2   6     6 

Mechatronikai 

gépészeti ismeretek 

Gépszerkezettan 3.6.1                 2 2     3 3     0       

Géprajzi és gépgyártási 

ismeretek 
3.6.2                 3   3   2   2           

Mechatronikai villamos 

ismeretek 

Elektrotechnika 3.7.1                 4 2 2 0                 

Elektronika 3.7.2                         2 2     3   3   
   

7 1 6 0 9 3 6 0 14 5 9 0 14 7 7 0 24 2 8 14 
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3. számú táblázat 
 

évfolyam   1/13. 2/14.   

Összóraszám évfolyamonként 1224 
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Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek 3.1         31 31     31 

Munkavállalói idegen 

nyelv 
Munkavállalói idegen nyelv 3.2         62 62     62 

Műszaki alapozás 
Villamos alapismeretek 3.3.1 288 36 252           288 

Gépészeti alapismeretek 3.3.2 288 72 216           288 

Mechatronikai gépek és berendezések alapjai 

Villamos gépek alapjai 3.4.1 36 36             36 

Hajtástechnika 3.4.2 36   36           36 

Mechatronikai szerelések 3.4.3         124     124 124 

Ipari folyamatok 

Pneumatika, hidraulika 3.5.1 72   72   155   155   227 

Karbantartás 3.5.2         93     93 93 

Irányítástechnika alapok 3.5.3 72     72         72 

Informatika az iparban 3.5.4         62     62 62 

Automatizált gyártás gépei 3.5.5 144     144         144 

Folyamatirányítás 3.5.6         217   62 155 217 

Mechatronikai gépészeti ismeretek 

Gépszerkezettan 3.6.1 72 72     93 93     165 

Géprajzi és gépgyártási 

ismeretek 
3.6.2 108   108   62   62   170 

Mechatronikai villamos ismeretek Elektrotechnika 3.7.1 108 36   72         108 
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Elektronika 3.7.2         155   93 62 155 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:     160                 
   

1224 252 684 288 1054 186 372 496 2278 
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4. számú táblázat 
 

évfolyam 1/13. 2/14. 

Heti óraszám évfolyamonként  
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34 
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Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek 3.1         1 1     

Munkavállalói idegen 

nyelv 
Munkavállalói idegen nyelv 3.2         2 2     

Műszaki alapozás 
Villamos alapismeretek 3.3.1 8 1 7           

Gépészeti alapismeretek 3.3.2 8 2 6           

Mechatronikai gépek és berendezések alapjai 

Villamos gépek alapjai 3.4.1 1 1             

Hajtástechnika 3.4.2 1   1           

Mechatronikai szerelések 3.4.3         4     4 

Ipari folyamatok 

Pneumatika, hidraulika 3.5.1 2   2   5   5   

Karbantartás 3.5.2         3     3 

Irányítástechnika alapok 3.5.3 2     2         

Informatika az iparban 3.5.4         2     2 

Automatizált gyártás gépei 3.5.5 4     4         

Folyamatirányítás 3.5.6         7   2 5 

Mechatronikai gépészeti ismeretek 
Gépszerkezettan 3.6.1 2 2     3 3     

Géprajzi és gépgyártási ismeretek 3.6.2 3   3   2   2   

Mechatronikai villamos ismeretek Elektrotechnika 3.7.1 3 1   2         
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Elektronika 3.7.2         5   3 2 
   

34 7 19 8 34 6 12 16 
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5. számú táblázat 

Gyakorlati helyszínen (tanműhelyi és termelőüzemi) történő képzés aránya az 

összóraszámhoz képest 

   

9-13. évfolyam 13-14. évfolyam 
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n
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te
rm
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y 
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gyakorla

ti órák 

százalék

a 

Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek 3.1 18 18 0 0 0% 31 31 0 0 0% 

Munkavállalói idegen 

nyelv 
Munkavállalói idegen nyelv 3.2 62 62 0 0 0% 62 62 0 0 0% 

Műszaki alapozás 
Villamos alapismeretek 3.3.1 288 90 198 0 69% 288 36 252 0 88% 

Gépészeti alapismeretek 3.3.2 270 36 234 0 87% 288 72 216 0 75% 

Mechatronikai gépek és berendezések 

alapjai 

Villamos gépek alapjai 3.4.1 36 36 0 0 0% 36 36 0 0 0% 

Hajtástechnika 3.4.2 31 0 31 0 100% 36 0 36 0 100% 

Mechatronikai szerelések 3.4.3 144 0 144 0 100% 124 0 0 124 100% 

Ipari folyamatok 

Pneumatika, hidraulika 3.5.1 217 62 155 0 71% 227 0 227 0 100% 

Karbantartás 3.5.2 62 0 0 62 100% 93 0 0 93 100% 

Irányítástechnika alapok 3.5.3 62 0 62 0 100% 72 0 0 72 100% 

Informatika az iparban 3.5.4 62 0 0 62 100% 62 0 0 62 100% 
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Automatizált gyártás gépei 3.5.5 124 0 0 124 100% 144 0 0 144 100% 

Folyamatirányítás 3.5.6 248 0 62 186 100% 217 0 62 155 100% 

Mechatronikai gépészeti ismeretek 
Gépszerkezettan 3.6.1 165 165 0 0 0% 165 165 0 0 0% 

Géprajzi és gépgyártási ismeretek 3.6.2 170 0 170 0 100% 170 0 170 0 100% 

Mechatronikai villamos ismeretek 
Elektrotechnika 3.7.1 144 72 72 0 50% 108 36 0 72 67% 

Elektronika 3.7.2 155 62 93 0 60% 155 0 93 62 100% 

 

 

 

 

 

6. számú táblázat  

Összóraszám évfolyamonként 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 1/13. 2/14. 
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Munkavállalói ismeretek 3.1 18 18                                           31 31     

Álláskeresés 
3.1.1.6

.1 
7 7                                           12 12     

Munkajogi alapismeretek 
3.1.1.6

.2 
4 4                                           7 7     

Munkaviszony létesítése 
3.1.1.6

.3 
4 4                                           6 6     
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évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 1/13. 2/14. 
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Munkanélküliség 
3.1.1.6

.4 
4 4                                           6 6     

Munkavállalói idegen 

nyelv 
3.2                                 62 62             62 62     

Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések 

3.2.1.6

.1 
                                12 12             11 11     

Önéletrajz és motivációs 

levél 

3.2.1.6

.2 
                                19 19             20 20     

„Small talk” – általános 

társalgás 

3.2.1.6

.3 
                                12 12             11 11     

Állásinterjú 
3.2.1.6

.4 
                                19 19             20 20     

Villamos alapismeretek 3.3.1 90 18 72   198 72 126                           288 36 252           

Villamos áramkör 
3.3.1.6

.1 
36 18     72 72                             90 36 54           

Villamos áramkör 

ábrázolása 

3.3.1.6

.2 
18   18                                   18   18           

Villamos áramkör 

kialakítása 

3.3.1.6

.3 
36   36                                   36   36           

Villamos biztonságtechnika 
3.3.1.6

.4 
18   18   18   18                           36   36           

Villamos áramkörök 

mérése, dokumentálása 

3.3.1.6

.5 
        108   108                           108   108           
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Gépészeti alapismeretek 3.3.2 144   144   126 36 90                           288 72 216           

Munkabiztonság, tűz- és 

környezetvédelem 

3.3.2.6

.1 
        18 18                             18 18             

Műszaki rajz alapjai 
3.3.2.6

.2 
72   72                                   72   72           

Anyag- és gyártásismeret 
3.3.2.6

.3 
        18 18                             54 54             

Fémipari 

alapmegmunkálások 

3.3.2.6

.4 
72   72                                   72   72           

Projektmunka 
3.3.2.6

.5 
        90   90                           72   72           

Villamos gépek alapjai 3.4.1                 36 36                     36 36             

Villamos gépek felépítése 
3.4.1.6

.1 
                14 14                     12 14             

Egyenáramú gépek 
3.4.1.6

.2 
                11 11                     12 12             

Aszinkron gépek 
3.4.1.6

.3 
                11 11                     12 12             

Hajtástechnika 3.4.2                         31   31           36   36           

Hajtástechnika a 

mechatronikában 

3.4.2.6

.1 
                        10   10           10   10           

Hajtóművek 
3.4.2.6

.2 
                        11   11           16   16           
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Hajtáselemek 
3.4.2.6

.3 
                        10   10           10   10           

Mechatronikai szerelések 3.4.3                 144   144                           124     124 

Villamos biztonságtechnika 
3.4.1.6

.1 
                18   18                           16     16 

Hibavédelem 
3.4.1.6

.2 
                18   18                           15     15 

Kapcsolószekrények 

szerelése 

3.4.1.6

.3 
                36   36                           31     31 

Gépelemek szerelése 
3.4.1.6

.4 
                72   72                           62     62 

Pneumatika, hidraulika 3.5.1                         62 62     155   155   72   72   155   155   

Pneumatika 
3.5.1.6

.1 
                        46 46     93   93   54   54   93   93   

Hidraulika 
3.5.1.6

.2 
                        16 16     62   62   18   18   62   62   

Karbantartás 3.5.2                                 62     62         93     93 

Hajtástechnikai elemek 

szerelése és karbantartása 

3.5.2.6

.1 
                                31     31         62     62 

Karbantartási ismeretek 
3.5.2.6

.2 
                                31     31         31     31 

Irányítástechnika alapok 3.5.3                         62   62           72     72         



  2020. 

661 
 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 1/13. 2/14. 

2
5

2
 

ta
n

te
rm

i 

ta
n

m
ű

h
el

y 

ü
ze

m
i 

3
2

4
 

ta
n

te
rm

i 

ta
n

m
ű

h
el

y 

ü
ze

m
i 

5
0

4
 

ta
n

te
rm

i 

ta
n

m
ű

h
el

y 

ü
ze

m
i 

4
3

4
 

ta
n

te
rm

i 

ta
n

m
ű

h
el

y 

ü
ze

m
i 

7
4

4
 

ta
n

te
rm

i 

ta
n

m
ű

h
el

y 

ü
ze

m
i 

1
2

2
4

 

ta
n

te
rm

i 

ta
n

m
ű

h
el

y 

ü
ze

m
i 

1
0

5
4

 

ta
n

te
rm

i 

ta
n

m
ű

h
el

y 

ü
ze

m
i 

Irányítástechnika alapok 
3.5.3.6

.1 
                        30   30           36     36         

Szenzorika 
3.5.3.6

.2 
                        16   16           18     18         

Beavatkozók 
3.5.3.6

.3 
                        16   16           18     18         

Informatika az iparban 3.5.4                                 62     62         62     62 

Integrált vállalatirányítási 

rendszerek 
3.5.4.1                                 31     31         31     31 

Modern ipari adatkezelés 3.5.4.2                                 31     31         31     31 

Automatizált gyártás gépei 3.5.5                                 124     124 144     144         

CNC szerszámgépek, 

robottechnika 

3.5.5.6

.1 
                                31     31 72     72         

Robottechnika 
3.5.5.6

.2 
                                62     62 36     36         

Kollaboratív robotok 

programozása 

3.5.5.6

.3 
                                31     31 36     36         

Folyamatirányítás 3.5.6                         62   62   186     186         217   62 155 

PLC alapismeretek 3.5.6.1                         62   62                   31   31   

PLC programozás 3.5.6.2                                 109     109         93   31 62 

DCS rendszerek 3.5.6.3                                 15     15         31     31 

Ipari vezérlések kiépítése 3.5.6.4                                 62     62         62     62 
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Gépszerkezettan 3.6.1                 72 72     93 93             72 72     93 93     

Mechanika 
3.6.1.6

.1 
                50 50                     50 50             

Anyagismeret 
3.6.1.6

.2 
                22 22     45 45             22 22             

Gépelemek 
3.6.1.6

.3 
                        32 32                     62 62     

Hajtások 
3.6.1.6

.4 
                        16 16                     31 31     

Géprajzi és gépgyártási 

ismeretek 
3.6.2                 108   108   62   62           108   108   62   62   

Műszaki rajz 
3.6.2.6

.1 
                72   72                   72   72           

Gépészeti mérés 
3.6.2.6

.2 
                36   36                   36   36           

CAD-rajzolás és modellezés 
3.6.2.6

.3 
                        62   62                   62   62   

Elektrotechnika 3.7.1                 144 72 72                   108 36   72         

Aktív és passzív hálózatok 
3.7.1.6

.1 
                16 14                     14 14             

Villamos erőtér, 

kondenzátor 

3.7.1.6

.2 
                11 11                     11 11             
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Mágneses tér 
3.7.1.6

.3 
                10 11                     11 11             

Váltakozó áramú hálózatok 
3.7.1.6

.4 
                18 18                     18     18         

Többfázisú hálózatok 
3.7.1.6

.5 
                18 18                     22     22         

Villamosipari CAD 
3.7.1.6

.6 
                36   36                   14     14         

Mérés 
3.7.1.6

.7 
                36   36                   18     18         

Elektronika 3.7.2                         62 62     93   93           155   93 62 

Villamos áramköri 

alapismeretek 

3.7.2.6

.1 
                        16 16                     16   16   

Félvezető alapismeretek 
3.7.2.6

.2 
                        16 16                     16   16   

Szűrőáramkörök 
3.7.2.6

.3 
                        14 14                     15   15   

Elektronikai tervezés 
3.7.2.6

.4 
                        16 16     31   31           31   31   

Erősítő áramkörök 
3.7.2.6

.5 
                                10   10           15   15   

Stabilizátorok 
3.7.2.6

.6 
                                6   6           12     12 
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Integrált műveleti erősítők 
3.7.2.6

.7 
                                6   6           10     10 

Digitális technika 
3.7.2.6

.8 
                                25   25           16     16 

Impulzustechnika 
3.7.2.6

.9 
                                9   9           12     12 

Digitális integrált 

áramkörök 

3.7.2.6

.10 
                                6   6           12     12 

Egybefüggő szakmai 

gyakorlat:  
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Munkavállalói ismeretek 3.1 0,5 0,5                                           1,0 1,0     

Álláskeresés 
3.1.1.6

.1 
0,2 0,2                                           0,4 0,4     

Munkajogi alapismeretek 
3.1.1.6

.2 
0,1 0,1                                           0,2 0,2     

Munkaviszony létesítése 
3.1.1.6

.3 
0,1 0,1                                           0,2 0,2     

Munkanélküliség 
3.1.1.6

.4 
0,1 0,1                                           0,2 0,2     

Munkavállalói idegen 

nyelv 
3.2                                 2,0 2,0             2,0 2,0     

Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések 

3.2.1.6

.1 
                                0,4 0,4             0,4 0,4     

Önéletrajz és motivációs 

levél 

3.2.1.6

.2 
                                0,6 0,6             0,6 0,6     

„Small talk” – általános 

társalgás 

3.2.1.6

.3 
                                0,4 0,4             0,4 0,4     

Állásinterjú 
3.2.1.6

.4 
                                0,6 0,6             0,6 0,6     

Villamos alapismeretek 3.3.1 2,5 0,5 2,0   5,5 2 3,5                           8,0 1,0 7,0           
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Villamos áramkör 
3.3.1.6

.1 
0,5 0,5     2 2                             2,5 1,0 1,5           

Villamos áramkör 

ábrázolása 

3.3.1.6

.2 
0,5   0,5                                   0,5   0,5           

Villamos áramkör 

kialakítása 

3.3.1.6

.3 
1,0   1,0                                   1,0   1,0           

Villamos biztonságtechnika 
3.3.1.6

.4 
0,5   0,5   0,5   0,5                           1,0   1,0           

Villamos áramkörök 

mérése, dokumentálása 

3.3.1.6

.5 
        3,0   3,0                           3,0   3,0           

Gépészeti alapismeretek 3.3.2 4,0   4,0   3,5 1,0 2,5                           8,0 2,0 6,0           

Munkabiztonság, tűz- és 

környezetvédelem 

3.3.2.6

.1 
        0,5 0,5                             0,5 0,5             

Műszaki rajz alapjai 
3.3.2.6

.2 
2,0   2,0                                   2,0   2,0           

Anyag- és gyártásismeret 
3.3.2.6

.3 
        0,5 0,5                             1,5 1,5             

Fémipari 

alapmegmunkálások 

3.3.2.6

.4 
2,0   2,0                                   2,0   2,0           

Projektmunka 
3.3.2.6

.5 
        2,5   2,5                           2,0   2,0           

Villamos gépek alapjai 3.4.1                 1,0 1,0                     1,0 1,0             

Villamos gépek felépítése 
3.4.1.6

.1 
                0,4 0,4                     0,3 0,4             
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Egyenáramú gépek 
3.4.1.6

.2 
                0,3 0,3                     0,3 0,3             

Aszinkron gépek 
3.4.1.6

.3 
                0,3 0,3                     0,3 0,3             

Hajtástechnika 3.4.2                         1,0   1,0           1,0   1,0           

Hajtástechnika a 

mechatronikában 

3.4.2.6

.1 
                        0,3   0,3           0,3   0,3           

Hajtóművek 
3.4.2.6

.2 
                        0,4   0,4           0,4   0,4           

Hajtáselemek 
3.4.2.6

.3 
                        0,3   0,3           0,3   0,3           

Mechatronikai szerelések 3.4.3                 4,0   4,0                           4,0     4,0 

Villamos biztonságtechnika 
3.4.1.6

.1 
                0,5   0,5                           0,5     0,5 

Hibavédelem 
3.4.1.6

.2 
                0,5   0,5                           0,5     0,5 

Kapcsolószekrények 

szerelése 

3.4.1.6

.3 
                1,0   1,0                           1,0     1,0 

Gépelemek szerelése 
3.4.1.6

.4 
                2,0   2,0                           2,0     2,0 

Pneumatika, hidraulika 3.5.1                         2,0 2,0     5,0   5,0   2,0   2,0   5,0   5,0   

Pneumatika 
3.5.1.6

.1 
                        1,5 1,5     3,0   3,0   1,5   1,5   3,0   3,0   
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Hidraulika 
3.5.1.6

.2 
                        0,5 0,5     2,0   2,0   0,5   0,5   2,0   2,0   

Karbantartás 3.5.2                                 2,0     2,0         3,0     3,0 

Hajtástechnikai elemek 

szerelése és karbantartása 

3.5.2.6

.1 
                                1,0     1,0         2,0     2,0 

Karbantartási ismeretek 
3.5.2.6

.2 
                                1,0     1,0         1,0     1,0 

Irányítástechnika alapok 3.5.3                         2,0   2,0           2,0     2,0         

Irányítástechnika alapok 
3.5.3.6

.1 
                        1,0   1,0           1,0     1,0         

Szenzorika 
3.5.3.6

.2 
                        0,5   0,5           0,5     0,5         

Beavatkozók 
3.5.3.6

.3 
                        0,5   0,5           0,5     0,5         

Informatika az iparban 3.5.4                                 2,0     2,0         2,0     2,0 

Integrált vállalatirányítási 

rendszerek 
3.5.4.1                                 1,0     1,0         1,0     1,0 

Modern ipari adatkezelés 3.5.4.2                                 1,0     1,0         1,0     1,0 

Automatizált gyártás gépei 3.5.5                                 4,0     4,0 4,0     4,0         

CNC szerszámgépek, 

robottechnika 

3.5.5.6

.1 
                                1,0     1,0 2,0     2,0         

Robottechnika 
3.5.5.6

.2 
                                2,0     2,0 1,0     1,0         
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Kollaboratív robotok 

programozása 

3.5.5.6

.3 
                                1,0     1,0 1,0     1,0         

Folyamatirányítás 3.5.6                         2,0   2,0   6,0     6,0         7,0   2,0 5,0 

PLC alapismeretek 3.5.6.1                         2,0   2,0                   1,0   1,0   

PLC programozás 3.5.6.2                                 3,5     3,5         3,0   1,0 2,0 

DCS rendszerek 3.5.6.3                                 0,5     0,5         1,0     1,0 

Ipari vezérlések kiépítése 3.5.6.4                                 2,0     2,0         2,0     2,0 

Gépszerkezettan 3.6.1                 2,0 2,0     3,0 3,0     0,0       2,0 2,0     3,0 3,0     

Mechanika 
3.6.1.6

.1 
                1,4 1,4                     1,4 1,4             

Anyagismeret 
3.6.1.6

.2 
                0,6 0,6     1,5 1,5             0,6 0,6             

Gépelemek 
3.6.1.6

.3 
                        1,0 1,0                     2,0 2,0     

Hajtások 
3.6.1.6

.4 
                        0,5 0,5                     1,0 1,0     

Géprajzi és gépgyártási 

ismeretek 
3.6.2                 3,0   3,0   2,0   2,0           3,0   3,0   2,0   2,0   

Műszaki rajz 
3.6.2.6

.1 
                2,0   2,0                   2,0   2,0           

Gépészeti mérés 
3.6.2.6

.2 
                1,0   1,0                   1,0   1,0           
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CAD-rajzolás és modellezés 
3.6.2.6

.3 
                        2,0   2,0                   2,0   2,0   

Elektrotechnika 3.7.1                 4,0 2,0 2,0 0,0                 3,0 1,0   2,0         

Aktív és passzív hálózatok 
3.7.1.6

.1 
                0,4 0,4                     0,4 0,4             

Villamos erőtér, 

kondenzátor 

3.7.1.6

.2 
                0,3 0,3                     0,3 0,3             

Mágneses tér 
3.7.1.6

.3 
                0,3 0,3                     0,3 0,3             

Váltakozó áramú hálózatok 
3.7.1.6

.4 
                0,5 0,5                     0,5     0,5         

Többfázisú hálózatok 
3.7.1.6

.5 
                0,5 0,5                     0,6     0,6         

Villamosipari CAD 
3.7.1.6

.6 
                1,0   1,0                   0,4     0,4         

Mérés 
3.7.1.6

.7 
                1,0   1,0                   0,5     0,5         

Elektronika 3.7.2                         2,0 2,0     3,0   3,0           5,0   3,0 2,0 

Villamos áramköri 

alapismeretek 

3.7.2.6

.1 
                        0,5 0,5                     0,5   0,5   

Félvezető alapismeretek 
3.7.2.6

.2 
                        0,5 0,5                     0,5   0,5   

Szűrőáramkörök 
3.7.2.6

.3 
                        0,5 0,5                     0,5   0,5   
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Elektronikai tervezés 
3.7.2.6

.4 
                        0,5 0,5     1,0   1,0           1,0   1,0   

Erősítő áramkörök 
3.7.2.6

.5 
                                0,3   0,3           0,5   0,5   

Stabilizátorok 
3.7.2.6

.6 
                                0,2   0,2           0,4     0,4 

Integrált műveleti erősítők 
3.7.2.6

.7 
                                0,2   0,2           0,3     0,3 

Digitális technika 
3.7.2.6

.8 
                                0,8   0,8           0,5     0,5 

Impulzustechnika 
3.7.2.6

.9 
                                0,3   0,3           0,4     0,4 

Digitális integrált 

áramkörök 

3.7.2.6

.10 
                                0,2   0,2           0,4     0,4 

                    105       120               160               

  
7 1 6 0 9 3 6 0 14 5 9 0 14 7 7 0 24 2 8 14 34 7 19 8 34 6 12 16 
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3. A tanulási területek részletes szakmai tartalma 

 
 

3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási 

terület 
 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. 

számú, a témakörök szerinti bontásban a 6-7. számú 

táblázatok tartalmazzák. 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, meghatározza a 

céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen foglalkoztatási 

formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói jogviszonyában is 

foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az ehhez a jogviszonyhoz 

kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkaválla- láshoz, a munkaviszony 

létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi tevékenysége során 

alkalmazni tud. 

 

3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 

 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök 

szerinti bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások  
____ 

 

3.1.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 

3.1.1.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 
5. számú táblázat tartalmazza. 

 

3.1.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 
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Megfogalmazza 

saját 

karriercéljait. 

Ismeri saját 

személyisége 

jellemvonásait, 

annak 

pozitívumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális 

megfogalmazására. 

Megjelenésében 

igényes, 

viselkedésében 

visszafogott. 

Elkötelezett a 

szabályos 

foglalkoztatás 

mellett. Törekszik 

a saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon 

követésére. 

 

 

Szakképzési 

munkaviszonyt 

létesít. 

Ismeri a munka- 

szerződés 

tartalmi és 

formai 

követelményeit. 

 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Felismeri, 

megnevezi és 

leírja az 

álláskeresés 

mód- szereit. 

 

Ismeri a formális 

és informális 

álláskeresési 

technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes 

álláskeresési 

portálokon 

információkat 

keres, 

rendszerez. 
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3.1.1.6 A tantárgy témakörei 
 

3.1.1.6.1 Álláskeresés 
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 

mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága 

 

3.1.1.6.2 Munkajogi alapismeretek 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 

munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

önkéntes munka 

 

3.1.1.6.3 Munkaviszony létesítése 
Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.  

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei  

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

3.1.1.6.4 Munkanélküliség 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel Az 

álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzések, 

utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) Európai Foglalkoztatási Szolgálat 

(EURES) 
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3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási 

terület 
 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök 

szerinti bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az állásinterjú 

során hatékony idegen nyelvű kommunikáció. 

 

3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 
 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök 

szerinti bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

3.2.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetés- re 

jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják valósítani a 

kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 

motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően megfogalmazni, megértsék 

egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 

bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett kérdéseket meg 

tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, jövőbeli terveikről 

beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek megfelelő szókinccsel 

ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. Megértsék az adott 

cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcsolatosan kérdéseket, véleményt tudjanak 

formálni. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak keretében 

elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, valamint a főbb 

igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a munkavállalói 

szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen nyelvből 

nyelvtanári végzettséggel. 

 

3.2.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  
Idegen nyelvek 

 

3.2.1.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 
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5. számú táblázat tartalmazza. 
 



  2020. 

677  

3.2.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Internetes álláskereső 

oldalakon és egyéb 

fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az 

álláskereséshez 

használja a 

kapcsolati tőkéjét. 

 

Ismeri az 

álláskeresést segítő 

fórumokat, 

álláshirdetéseket 

tartalmazó 

forrásokat, 

állásokat hirdető 

vagy 

álláskeresésben 

segítő 

szervezeteket, 

munkaközvetítő 

ügynökségeket. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Törekszik 

kompetenciáinak 

reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek hang- 

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és 

személyes 

kompetenciáinak 

fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív 

készségeit idegen 

nyelven fejleszteni 

(olvasott és hallott 

szöveg értése, írás- 

készség, valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. 

Megjelenése 

visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek 

megfelelni. 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az internetes 

böngészőket és 

álláskereső portálokat, 

és ezek segítségével 

képes szakmájának, 

végzettségének, 

képességeinek 

megfelelő- en 

álláshirdetéseket 

kiválasztani. 

 

 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő 

önéletrajzot 

fogalmaz. 

 

 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok 

tartalmi és formai 

követelményeit. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni ön- 

életrajzsablonokat, 

pl. Europass CV- 

sablon, vagy 

szövegszerkesztő 

program 

segítségével létre tud 

hozni az adott 

önéletrajztípusoknak 

megfelelő 

dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivációs 

levelet ír, melyet a 

megpályázandó állás 

sajátosságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai 

követelményét, 

felépítését, valamint 

tipikus szófordulatait 

az adott idegen 

nyelven. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Szövegszerkesztő 

program segítségével 

meg tud írni egy 

önéletrajzot, 

figyelembe véve a 

formai szabályokat. 

 

Kitölti és a munka- 

adóhoz eljuttatja a 

szükséges 

nyomtatványokat és 

dokumentumokat az 

álláskeresés 

folyamatának 

figyelembevételével. 

 

 

 

Ismeri az 

álláskeresés 

folyamatát. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális 

formanyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai 

követelményeknek 

megfelelő létrehozása, 

e-mailek küldése és 

fogadása, 

csatolmányok letöltése 

és hozzáadása. 

Felkészül az 

állásinterjúra a 

megpályázni kívánt 

állásnak 

megfelelően, a céljait 

szem előtt tartva 

kommunikál az 

interjú során. 

Ismeri az 

állásinterjú menetét, 

tisztában van a 

lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő 

szókincscsel és 

nyelvtani tudással 

rendelkezik. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 
A megpályázni kívánt 

állással kapcsolatban 

képes az internetről 

információt szerezni. 
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Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

Az állásinterjún, az 

állásinterjúra 

érkezéskor vagy a 

kapcsolódó 

telefonbeszélgetések 

során csevegést 

(small talk) 

kezdeményez, a 

társalgást fenntartja 

és befejezi. A 

kérdésekre megfele- 

lő válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, 

amelyek az interjú 

során, az interjút 

megelőző és 

esetlegesen követő 

telefonbeszélgetés 

során vagy az állás- 

interjúra 

megérkezéskor 

felmerülhetnek. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

Az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan 

telefonbeszélgetést 

folytat, időpontot 

egyeztet, tényeket 

tisztáz. 

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival. 

 
Teljesen önállóan 

 

A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét 

munkájára 

vonatkozóan 

alapvetően megérti. 

Ismeri a munka- 

szerződés főbb 

elemeit, 

leggyakoribb 

idegen nyelvű 

kifejezéseit. A 

munkaszerződések, 

munkaköri 

leírásokszókincsét 

értelmezni tudja. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

3.2.1.6 A tantárgy témakörei 
 

3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 
A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset idegen 

nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismerni, hogy saját 

végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirdetés követelményeinek. Az 

álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos 

űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fejlesztése történik 

(olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompetenciákat fejlesztünk 

(íráskészség). 

 

3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél 
A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, tipikus 

szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és igényességgel, 

önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követelményeit. 

Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt gyakori kifejezéseket, 

valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú kompetenciák kifejezéseit idegen 

nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogyan lehet az adott hirdetéshez igazítani levelének 

tartalmát. 
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3.2.1.6.3  „Small talk” – általános társalgás 
A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 

beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, oldja a 

feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a beszélgetés lezárásában. 

Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és 

az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, 

közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), 

család, hobbi, szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a 

beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak fontos a 

telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. 

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a témához 

kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során receptív készségeik is fejlődnek 

(hallás utáni értés). 

 

3.2.1.6.4 Állásinterjú 
A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikációt folytatni az 

állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű 

szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel 

kapcsolatosan. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran használt 

kifejezéseket. 

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje a 

munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. 

A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő 

saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a témához 

kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív készségek is fejlődnek (hallás utáni 

értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének olvasása során az olvasott szövegértés is 

fejleszthető. 
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3.3 Műszaki alapozás megnevezésű tanulási terület 
 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök 

szerinti bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Egyszerű hálózatokban, alapvető áramköri elemek felhasználásával összeállít egy kapcsolást, a villamos 

biztonsági előírások figyelembevételével. Ehhez az áramforrástól a kapcsolón át az egyszerű terhelésig 

és/vagy a kapcsolót helyettesítő félvezetőig különféle áramköri elemeket felhasznál, az alkatrészek 

funkcionalitására összpontosítva. Egyszerű méréseket végez (feszültség, áram, ellenállás). Munkáját a 

villamos biztonsági előírások figyelembevételével végzi. Ismeri a túláram fogalmát, érti az egyszerű 

zárlatvédelmi eszközök (olvadóbetét, kis- megszakítók) működését. A tanítási terület fő célja, hogy a 

tanulók megismerjék a gépészet alapozó műveleteit, és ezek önálló elvégzéséhez megfelelő gyakorlatot 

szerezzenek. A gyakorlati tevékenységek elvégzése mellett ismerjék meg azoknak az anyagoknak a 

tulajdonságait, egyszerű alakítási lehetőségeit, felhasználási területeit, amelyekkel dolgoznak. A 

gyakorlati tevékenységek elvégzése műszaki dokumentációk alapján történik, melyek 

információtartalmát meg kell ismerni, tudni kell értelmezni, és az alkatrészeket ezek alapján kell 

legyártani. Az elkészített alkatrészek felhasználhatóságáról mérésekkel, minősítéssel kell dönteni. Az 

alapozó ismeretek megszerzése során a megfelelő alkatrészek összeszerelését, kötések létre- hozását is 

el kell végezni a megadott összeállítási dokumentáció alapján. A munkavégzés folyamán be kell tartani 

a munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat. 

 

3.3.1 Villamos alapismeretek tantárgy 

 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök 

szerinti bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

. 
 

3.3.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tanulók ismerjék a villamos szempontból legfontosabb fémes és nemfémes anyagokat, az anyagok 

technológiai jellemzőit, megmunkálási lehetőségeit. A tanulók rendelkezzenek alap-vető 

elektrotechnikai ismeretekkel. Megbízhatóan használják az elektrotechnikai alapfogalmakat, a villamos 

mennyiségek jelöléseit és azok mértékegységeit. Ismerjék az egyszerű villamos áramköröket, azok 

alapvető létesítési, üzemeltetési és védelmi megoldásait. Tudjanak különbséget tenni energetikai és 

jelátviteli áramkör között. Ismerjék a villamos rajzokat, azok alapján képesek legyenek egyszerű 

áramkörök kialakítására. Biztonságosan használjanak kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai 

alapműveletek során. A mechanikus és villamos kötések készítésénél kézügyességük, műszaki 

szemléletük fejlesztése is fontos cél. Ismerjék a villamosság veszélyeit, az ellenük való védekezés 

módjait. Villamos balesetek alkalmával képesek legyenek mentésre, elsősegélynyújtásra. Ismerjék az 

egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés alapelveit, képesek legyenek a körültekintő, 

megfontolt munkavállalói magatartásra. 

 

3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 
speciális elvárások 
___ 
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3.3.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Matematika, fizika, informatika, egyismeretlenes egyenletek, villamosságtan 

 

3.3.1.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 5. 
számú táblázat tartalmazza. 
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3.3.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

Egyszerű 

számításokat végez 

a villa- mos 

alapmennyiségek 

között. 

Ismeri az egyszerű 

áramkör villamos 

alapmennyiségeit, 

összefüggéseit, 
törvényeit. 

 
 Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekszik az 

igényesen 

elkészített 

dokumentáció 

meg- alkotására. 

Kritikusan 

szemléli az 

internetről letöltött 

kapcsolásokat. 

Fontosnak tartja a 

mérőhely rendjét és 

tisztaságát. 

 

Kiválasztja a feladat 

megoldására 

alkalmas 

eszközöket az 

alkatrészeken talál- 

ható jelölések és a 

katalógusadatok 

alapján. 

 
Ismeri az egyszerű 

áramkör felépítését, 

anyagait, eszközeit. 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 
Online katalógust 

használ. 

Adott feladathoz 

kapcsolási rajzokat 

készít és értelmez, 

szabványos 

jelölések 

alkalmazásával. 

 

Ismeri az egyszerű 

világítási 

áramköröket. 

 

Teljesen önállóan 
 
Az internetről 

kapcsolásokat tölt 

le. 

Kiválasztja a mé- 

réshez szüksége 

műszereket. 

Ismeri a villamos 

műszerek jellemzőit és 

használatuk mód-ját. 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Mérési 

tevékenységeket 

végez a 

biztonságvédelmi 

előírások 

betartásával. 

Ismeri a biztonság- 

védelmi szabványok 

előírásait és a mérési 

módszereket. 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Mérési 

tevékenységét 

dokumentálja, 

jegyzőkönyvet 

készít, az 

eredményt 

kiértékeli. 

 

Ismeri a 

dokumentációkészítés 

alap- elveit. 

 

Teljesen önállóan 
 
Irodai 

alapszoftvert 

használ. 

Felismeri a hiba- és 

túláramvédelmi 

eszközök jelzéseit. 

Ismeri az egyszerű 

áramkörök alapvető 

védelmeit, azok 
eszközeit. 

 
Teljesen önállóan 

 

 
 

3.3.1.6 A tantárgy témakörei 
 

3.3.1.6.1 Villamos áramkör 
Villamos alapfogalmak (töltés, áram, feszültség, ellenállás, vezetés, teljesítmény, munka, hatásfok) 

Az áramkör és a villamos áramkör fogalma, felépítése, működése, jellemzői, ábrázolása, összefüggések 

Villamos energiaforrások csoportosítása, jellemzői  

Fogyasztók csoportosítása, jellemzői 

Ellenállás, fajlagos ellenállás Ohm 

törvénye 

Az anyagok csoportosítása villamos szempontból; vezető, szigetelő, félvezető fogalma; példák a 

különböző anyagokra 

A vezetők ellenállását meghatározó tényezők (anyagi minőség, hossz, keresztmetszet)  
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A vezeték ellenállása 

A vezetők és szigetelők ellenállásának hőmérsékletfüggése. 

Az összetett áramkörök fogalma, felépítése, elemei (csomópont, ág, hurok) 

Az összetett áramkörök alaptörvényei és alkalmazásuk (Kirchhoff I., II, áramosztás, feszültségosztás) 

Ellenállások soros, párhuzamos eredője, vegyes kapcsolása két-három ellenállás esetén 

Feszültség- és áramforrások soros és párhuzamos kapcsolása, átalakítása 

Egyszerű energiaforrások (ideális és valóságos feszültségforrás); a feszültségforrás jellemzői 

(üresjárási feszültség, kapocsfeszültség, belső ellenállás, rövidzárási áram) 

Összetett áramkörök egyszerűsítése 

 

3.3.1.6.2 Villamos áramkör ábrázolása 
Villamos rajzok fogalma, fajtái (egyvonalas, többvonalas, elvi, kapcsolási, szerelési, elrendezési, 

nyomvonal-, áramutas stb.) 

A villamos rajzok felépítése  

Vezetékek ábrázolása – vonalak  

Készülékek ábrázolása – jelképek 

Érintkezők és működtetésük (a kapcsoló fogalma, szerepe az áramkörben, jellemzői)  

Fontosabb kapcsolófajták (nyomógomb, mágneskapcsoló [relé]) 

Félvezető alapú alkatrészek (dióda, LED, tranzisztor)  

A villamos rajzok szerepe, használata 

Villamos rajzok készítése szabadkézzel és szimulációs szoftverrel (pl. FluidSIM)  

Villamos rajzok olvasása, értelmezése 

 

3.3.1.6.3 Villamos áramkör kialakítása 
Egyszerű áramkörök kialakítása, működtetése dokumentáció alapján, a villamos biztonsági előírások 

figyelembevételével 

Áramkörök előkészítése feszültség alá helyezésre – szerelői ellenőrzés – készre jelentés  

Világítási áramkörök 

Egyszerű világítási alapkapcsolásokat képes legyen összeállítani (egysarkú kapcsolás, kétsarkú 

[leválasztó] kapcsolás, váltó kapcsolás) 

Mágneskapcsoló (relé) alkalmazásával öntartó kapcsolást képes kialakítani (pl. kétkezes indítás, 

vészleállítás több helyről, egy készülék bekapcsolása és leállítása több helyről) 

 

3.3.1.6.4 Villamos biztonságtechnika 
Villamos biztonságtechnikai ismeretek, MSZ1 szerinti feszültségszintek (kisfeszültség, nagyfeszültség, 

törpefeszültség) 

A villamos áram élettani hatásai; az áramütéses baleset súlyosságát befolyásoló tényezők  

Az áramütés elleni védelem fogalma 

Alapvédelem (közvetlen érintés elleni védelem); szigetelés, burkolat; az IP-védettség fogalma 

Hibavédelem (közvetett érintés elleni védelem) 

A táplálás önműködő lekapcsolása védelmi mód fogalma, működési elve  

A földelővezető színjelölése, a védelmi mód jele a fogyasztói készüléken  

Kettős és megerősített szigetelés 

A védelmi mód működési elve 

A védelmi mód jele a fogyasztói készüléken 

Törpefeszültség 

A védelmi mód működési elve 

A védelmi mód jele a fogyasztói készüléken  

Védőelválasztás 

A védelmi mód működési elve 

A védelmi mód jele a fogyasztói készüléken 

Az MSZ 1585 alapján a szakképzett, kioktatott és laikus személy fogalma (példákkal) 

A feszültségmentesítés lépései; azok alkalmazása épületen (lakóépületen) belül. 
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Műszaki mentés kisfeszültségen; áramütött személy kiszabadítása az áramkörből; az első- segélynyújtás 

alapjai 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges biztonságtechnikai alapismeretek, veszélyhelyzetek 

felismerése 

 

3.3.1.6.5 Villamos áramkörök mérése, dokumentálása 
Mérési alapismeretek, műveletek: a mérés fogalma, analóg és digitális műszerek jellemzői, használata, 

feszültség mérése, áram mérése 

Műszerek jelzései, mért értékek leolvasása  

Méréshatár, skála, mért érték, pontosság 

Analóg és digitális műszer kiválasztása, használata Árammérő 

jellemzői, csatlakoztatása az áramkörhöz 

Feszültségmérő jellemzői, csatlakoztatása az áramkörhöz  

Ellenállásmérés jellemzői, csatlakoztatás az áramkörhöz  

Multiméter használata 

Megfelelő műszer kiválasztása, az optimális méréshatár megválasztása 

Egyszerű áramkörön alapmérések végzése (áramerősség, feszültség, ellenállás) 

Lineáris és nem lineáris fogyasztókon mérési sorozat végzése. 

Egyszerű lineáris fogyasztó U-I jelleggörbéjének felvétele 

Egyszerű nem lineáris fogyasztó pl. izzó U-I jelleggörbéjének felvétele 

Logikai kapcsolatok, ÉS, VAGY kapuk, logikai kapcsolatok megvalósítása kapcsolók és tranzisztorok 

segítségével 

Mérési sorozat önálló elvégzése, dióda alapműködésének megértése céljából (egyenáramú 

megközelítés) 

Az elvégzett munkák szakszerű dokumentálása mérési jegyzőkönyv és/vagy munkanapló formájában. 

Egyszerű irodai szoftverekkel mérési jegyzőkönyv készítése. A mérés leírása, a mérési adatok 

táblázatba rendezése, a mérési eredmények egyszerű diagramban, függ- vényben ábrázolása 

 
 

3.3.2 Gépészeti alapismeretek tantárgy 
 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. 

számú, a témakörök szerinti bontásban a 6-7. számú 

táblázatok tartalmazzák. 
 

3.3.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A gépészeti alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló képes legyen a munka tárgyával 

kapcsolatos dokumentációkat értelmezni, tudjon kézi vázlatokat és dokumentációkat készíteni. Egyszerű 

alkatrészek gyártása és összeszerelése során tudja meghatározni a szükséges munkafázisokat és ezek 

sorrendjét. Ismerje és alkalmazza a darabolás, a kézi forgácsolás és az egyszerű kisgépes megmunkálás 

eljárásait. Tudja elvégezni a legyártott alkatrészek geometriai ellenőrzését, minősítse az adott alkatrészt. 

Az alkatrészekből az összeállítás dokumentációja alapján végezze el az összeszerelést, illesztést, ehhez 

tudjon kötéseket létrehozni. A munkafolyamatot és eredményét dokumentálja. Munkája során tartsa be 

a munkabiztonsági előírásokat. 

3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 
speciális elvárások 
___ 
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3.3.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Matematika, fizika, informatika, egyismeretlenes egyenletek, technika, síkmértani fogalmak, testek, 

anyagok és jellemzőik 

 

3.3.2.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 5. 
számú táblázat tartalmazza. 
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3.3.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Értelmezi és ismerteti a 

műszaki 

dokumentációk (alkat- 

részrajz, összeállítási 

rajz, darabjegyzék stb.) 

információtartalmát, az 

alkatrész(ek) 

felépítését, előírásait és 

funkcióját. 

 
Ismeri a géprajzi 

szabályokat, 

előírásokat. Ismeri a 

műszaki rajzok tartalmi 

követelményeit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 
 

Törekszik a pontos 

munkavégzésre, 

munkahelyi 

környezetének rendben 

tartására. 

 

Dokumentációk 

készítésekor törek- szik a 

tiszta munkára. 

 

Az eszközök, 

berendezések 

használatakor 

szakszerűen és 

körültekintően jár el. 

 

Törekszik a munka- 

védelmi előírások 

maradéktalan betartására. 

 

 
Digitalizált vagy 

digitális 

formátumú rajzok 

elemzése 

 

Szabadkézi felvételi 

vázlatot készít egy- 

szerű alkatrészekről. 

Ismeri a vetületi és 

metszeti ábrázolás 

szabályait, a vonal- 

vastagságok és 

vonaltípusok 

alkalmazását. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Megtervezi az 

alkatrész gyártásának 

munkafázisait, és 

azok sorrendjét. 

Ismeri az alapanya- 

gokat, segédanya- 

gokat, a megmunkálási 

eljárásokat. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Betartja a munka- 

biztonsági és 

környezetvédelmi 

szabályokat. 

Tudja a 

munkakörnyezetére 

vonatkozó 

munkabiztonsági és 

környezetvédelmi 

szabályokat. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Alkatrészrajz alapján 

a szükséges 

eszközökkel elvégzi 

az előrajzolást. 

Ismeri az előrajzolás 

eszközeit, 

módszereit. 

 
Teljesen önállóan 

 

A megadott 

pontossággal elvégzi 

a darabolást. 

Ismeri a darabolás 
eszközeit és 
technológiáját. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Információszerzés 

online forrásokból 

Elvégzi az alkatrész 

elkészítéséhez 

szükséges 

lemezalakításokat. 

Ismeri az egyszerű 

lemezalakítási 

technológiákat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Információszerzés 

online forrásokból 

 

A dokumentáció 

alapján forgácsolást 

végez. 

Ismeri a kézi és 
kisgépes forgácsoló 
megmunkálások 
eljárásait. Ismeri a 
furatmegmunkálás 
egyszerű technológiáit. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

  
Információszerzés 

online forrásokból 

Létrehozza az 

összeállításhoz 

szükséges kötéseket. 

Ismeri a kötések 

létrehozásának 
eszközeit, tudja a 

kötések kialakításának, 

létrehozásának 
technológiáját. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Információszerzés 

online forrásokból 

Az alkatrész műszaki 

előírásai alapján a 

kiválasztott 

eszközökkel mér, 

ellenőriz és 

dokumentálva minősíti 

az alkatrészt. 

Ismeri a mérőesz- 

közök alkalmazási 
területeit, fontosabb 

metrológiai jellemzőit. 
Ismeri a geometriai 

mérés és ellenőrzés 

egyszerű módjait. 
Tudja a minősítés 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Digitális 

dokumentáció 

készítése 
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szerepét és lényegét. 
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3.3.2.6 A tantárgy témakörei 
 

3.3.2.6.1 Munkabiztonság, tűz- és környezetvédelem  
A munkavédelem fogalma, szakterületei 

Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása 

Tárgyi feltételek a munkavédelemben (levegő, megvilágítás, közlekedő és menekülő útvonalak, egyéb 

infrastruktúra) 

Gépek, berendezések biztonsági követelményei, biztonsági berendezések  

Kémiai biztonság: vegyszerek tárolása, kezelése 

Villamos biztonság – elektromos áram élettani hatásai és veszélyei  

Ergonómia 

A munkavégzés fizikai ártalmai és ezekkel szembeni védekezés lehetőségei  

Személyi és kollektív védőfelszerelések használata és alkalmazása 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések 

Megfelelő mozgástér biztosítása, elkerítés, lefedés, tároló helyek kialakítása 

Munkaegészségügy, foglalkozás-egészségügy 

A tűzvédelem fogalma, szakterületei 

Általános tűzvédelmi ismeretek, tűzvédelmi fogalmak: tűzszakasz, kockázati osztály, tűz- állóság 

Tűzvédelmi tiltások: torlaszolás tilalma, dohányzási tilalom, nyílt láng használatának tilalma 

Tűzmegelőzés, gépek, berendezések speciális tűzvédelmi előírásai 

Tűzveszélyes anyagok tárolása, szállítása, kezelése 

Tűzvédelmi infrastruktúra alapismeretek 

Tűzriadó terv: tűz jelzése, teendők tűz esetén  

Tűzoltás módjai, tűzoltó eszközök  

Jelzőtáblák, feliratok, speciális fényjelzések  

A környezetvédelem fogalma, szakterületei 

Irányítási rendszerek (ISO14001, EMAS) 

Hulladékgazdálkodás: veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése 

tárolása, gyűjtőhelyek kialakítása 

Levegőtisztaság-védelem: pontforrások jellemzése 

Víz- és talajvédelem: hűtő-kenő emulzió, egyéb ipari folyadékok felhasználása, tárolása, 

vegyszerkezelés, kármentés 

Környezeti zaj, rezgés, biodiverzitás, az élő környezet védelme 

 

3.3.2.6.2 Műszaki rajz alapjai 
A műszaki rajzok tartalmi és formai követelményei 

Rajztechnikai alapszabványok, előírások 

A műszaki rajzban alkalmazott vonalak  

Alkatrészek síkbeli ábrázolásának szabályai 

A metszeti ábrázolás célja, értelmezése alkatrészrajzokon  

A mérethálózat felépítése, a méretmegadás szabályai 

A felvételi vázlatok készítése 

A mérettűrés megadási módjai, a határméretek meghatározása  

A felületi érdességek megadása 

Alak- és helyzettűrések 

A különféle furatok (sima, süllyesztett, zsákfurat, menetes furat) ábrázolása 

Felvételi vázlat készítése furatos, menetes alkatrészekről tűrések és felületi érdesség meg- adásával 

Az összeállítási rajzok tartalmi és formai követelményei  

Összeállítási rajzok értelmezése 

Szerelési sorrend felépítése összeállítási rajzok alapján 

 

3.3.2.6.3 Anyag- és gyártásismeret 
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Az előgyártmányok típusai a gyártási technológiák alapján (hengerlés, húzás, kovácsolás, öntés) 

Az előgyártmányok szabványos szállítási állapotai (alak, méret és hőkezeltség).  

Az ipari anyagok csoportosítása 

Az ipari anyagok tulajdonságai és felhasználási területei  

Az alkatrészrajzok és összeállítási rajzok anyagjelölései 

Az előírt anyag forgácsolhatóságának meghatározása anyagjelölés alapján, katalógus segítségével 

 

3.3.2.6.4 Fémipari alapmegmunkálások  
Az előrajzolás eszközei és módszerei 

A darabolás eszközei és technológiái 

Egyszerű lemezalakítások 

Kézi forgácsolóeljárások 

A furatmegmunkálás technológiái 

Egyszerű kötések létrehozása (menetes kötés, szegecskötés, ragasztás, lágyforrasztás) Hossz- és 

szögmérő eszközök alkalmazása 

Az alak- és helyzettűrések ellenőrzési módszerei 

A mérési eredmények dokumentálása, a kész alkatrészek minősítése 

3.3.2.6.5 Projektmunka 
A tantárgy témaköreiben elsajátított elméleti ismeretek és gyakorlati tevékenységek alkalmazása egy 

vagy több projektmunka keretében. A projekt(ek) megvalósítása során az alábbi tevékenységek 

elvégzése szükséges. Egy projekt az ágazati alapvizsga gyakorlati részének előkészítését is 

szolgálhatja. 

 

Témakörök: 

A gyártás-előkészítés lépései: 

‒ gyártmányelemzés 
‒ alapanyagválasztás, segédanyagok választása 
‒ a gyártás munkafázisainak és azok sorrendjének meghatározása 
‒ megmunkálószerszámok és megmunkálógépek kiválasztása 

A dokumentációban megadott alkatrészek elkészítése kézi és gépi megmunkálással  

A megfelelő mérőeszközök kiválasztása, az alkatrészek ellenőrzése, minősítése 

A szükséges gépészeti kötések elkészítése, összeszerelés, illesztés 

Gyártmányellenőrzés a műszaki előírás követelményei szerint 

A mérések, ellenőrzések, minősítések dokumentálása 

A projektmunka dokumentumainak folyamatos vezetése  

Prezentáció készítése az elvégzett projektmunkáról 
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3.4 Mechatronikai gépek és berendezések alapjai 

megnevezésű tanulási terület 
 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök 

szerinti bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 
A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület felkészíti a tanulót a villamos gépek, a hajtástechnika és a mechatronikai szerelések 

ismereteinek elsajátításával a szakmai specializáció évfolyamán oktatott tantárgyak tanulására. Biztos 

alapot ad a gyártórendszerekben alkalmazott hajtások villamos és gépészeti részegységeinek ismerete 

terén. A tanuló alkalmassá válik villamos és gépészeti szerelésekre, megismeri és alkalmazza a 

szerelés eszközeit, anyagait, munkája során pedig követi a biztonságtechnikai előírásokat, hogy 

üzembiztosan működő mechatronikai egység biztosíthassa az automatizált gyártást. 

 

3.4.1 Villamos gépek alapjai tantárgy 
 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök 

szerinti bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 
 

3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja: 
A tantárgy tanulásának célja, hogy a tanulók megismerjék az egyszerűbb villamos gépek telepítését. 

Tisztában legyenek az alkalmazott gépelemekkel, mechanikai beállításokkal. Ismerjék a villamos 

gépek fő típusait, azok jellemzőit és működési elvét. 

 

3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások: 

         — 

 

3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: 
Elektrotechnika, fizika 

 

3.4.1.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 
5. számú táblázat tartalmazza. 

 

3.4.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Adott hajtási fel- 

adatnak megfelelő 

motort választ. 

Ismeri a motorok 

kiválasztásának 

általános 

szempontjait. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Munkáját nagy 

 



  2020. 

691  

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Mechatronikai 

rendszeren üzembe 

helyezés előtti 

vizsgálatokat végez. 

 

Ismeri az egyen- 

áramú motorok 

bekötését. 

 
 

Teljesen önállóan 

odafigyeléssel 

végzi, szem előtt 

tartja a 

vonatkozó 

balesetvédelmi 

szabálykat. 

Kiválasztja a 

munkához 

szükséges 

megfelelő 

szerszámokat, 

eszközöket. 

A vállalat 

információs 

rendszeréből 

dokumentumot, 

munkautasítást 

keres. 

Biztosítja a motorok 

tartós üzemét. 

Ismeri a 

motorvédelmi 

megoldásokat. 

 

Teljesen önállóan 
 

Aszinkronmotor 

forgásirányát meg- 

változtatja. 

Ismeri a forgás- 

irány-változtatás 

módját. 

 

Teljesen önállóan 
 

Mechatronikai 

rendszerbe 

aszinkronmotort 

épít be. 

Ismeri az aszinkron 

motorok bekötését. 

 

Teljesen önállóan 
Elektronikus 

munkanaplót vezet. 

 

3.4.1.6 A tantárgy témakörei 
 

3.4.1.6.1 Villamos gépek felépítése 
Villamos gépek működési elve 

Villamos gépek felépítése 

A motorok kiválasztásának általános szempontjai 

Villamos gépek gépészeti elemei 

Motorvédelem 

Hibavédelem 

Villamos gépek vizsgálati módszerei 

Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz- és környezetvédelmi előírások 

 

3.4.1.6.2 Egyenáramú gépek 
Egyenáramú gépek üzemi paraméterei 
Egyenáramú motorok bekötése 

Üzembe helyezés előtti vizsgálatok Indítási 

módok 

Fordulatszám-szabályzás 

Egyenáramú motorok jelleggörbéi Fékezési 

lehetőségek Forgásirányváltás 

 

3.4.1.6.3 Aszinkron gépek 
Aszinkron gépek üzemi paraméterei 
Aszinkron motorok bekötése 

Üzembe helyezés előtti vizsgálatok Aszinkron 

motorok indítási lehetőségei 

Aszinkron motorok fordulatszám-változtatása 

Aszinkron gépek fékezése 

Forgásirány-változtatás 
 

 

3.4.2 Hajtástechnika tantárgy 
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 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök 

szerinti bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 
 

3.4.2.1 A tantárgy tanításának fő célja: 
A tanulók megismerjék a korszerű hajtástechnikai berendezéseket. Legyenek tisztában azok 

bekötésével, üzemeltetésével és kiválasztási szempontjaival. 

 

3.4.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások: 
— 

 

3.4.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: 
Elektronika, elektrotechnika, gépelemek, mérés, műszaki rajz 

 

3.4.2.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 
5. számú táblázat tartalmazza. 
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3.4.2.6 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek,  

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

 

Pozicionáló 

rendszerhez léptető 

motort köt be. 

 
Ismeri a 

léptetőmotorok 

bekötését. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 
Kiválasztja a 

munkához 

szükséges 

megfelelő 

szerszámokat, 

eszközöket. 

Munkáját nagy  

odafigyeléssel végzi 

szem előtt tartja a 

vonatkozó bal-

esetvédelmi 

szabályokat. 

A vállalat 

információs 

rendszeréből 

dokumentumot, 

munkautasítást 

keres. 

Mechatronikai 

rendszerben 

beállítja a 

frekvenciaváltó 

paramétereit. 

 
Ismeri a 

frekvenciaváltókat. 

 
 

Teljesen önállóan 

A vállalat 

információs 

rendszeréből 

dokumentumot, 

munkautasítást 

keres. 

Szervohajtás hajtó- 

művét beszereli. 

Ismeri a szervohaj- 

tóműveket. 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Adott 

berendezéshez 

hajtóművet választ. 

Ismeri a 

hajtóművek 

feladatát. 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Meghatározza a 

szíjhajtás áttételét. 

Ismeri a szíjhajtá- 

sok számítását. 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

3.4.2.7 A tantárgy témakörei 
 

3.4.2.7.1 Hajtástechnika a mechatronikában 
Egyenáramú motorok 

Aszinkron motorok 

Léptetőmotorok 

Szervohajtások 

Frekvenciaváltók 

 

3.4.2.7.2 Hajtóművek A 
hajtóművek feladata 

Homlokkerekes, kúpkerekes hajtóművek 

Csigahajtóművek 

Szöghajtóművek  

Szervohajtóművek  

Bolygóművek Variátorok 

 

3.4.2.7.3 Hajtáselemek 
Fogaskerékhajtás elemei 

Lánchajtás elemei 

Szíjhajtás elemei 

Különféle szíj- és lánctípusok a korszerű hajtástechnikában 

 

3.4.3 Mechatronikai szerelések tantárgy 
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 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök 

szerinti bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

3.4.3.1 A tantárgy tanításának fő célja: 
A tantárgy fő célja megismertetni a diákokkal a villamos biztonságtechnika és érintésvédelem célját, 

alapjait. Legyenek tisztában a legfontosabb szabvány- és vizsgálati eljárásokkal. 

A diákok tudják a gyakorlatban alkalmazni a hibavédelmi módszereket. Legyenek tisztában a 

veszélyforrásokkal és az egyszerű mérések elvégzésének módjával. 

A diákok megismerjék a kapcsolószekrényekben alkalmazott és beszerelt készülékek, védelmi és 

kapcsolóberendezések funkcióit, működését, felépítését, kiválasztásának szempontjait. Ismerjék az 

alkalmazott szereléstechnológiákat. 

A mechatronikai szerelések gyakorlati tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók 

mechatronikai gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, hozzájáruljon a mechatronikai 

szerkezetek működésének megértéséhez. A mechatronikai berendezések gépészeti, villamos 

alapelemeinek, szerelési egységeinek és azok kapcsolatainak megismerése a gyakorlatban hozzásegíti a 

tanulót a bonyolultabb berendezések, komplett gépsorok működésének megértéséhez és képessé teszi 

ezen berendezések karbantartására és javítására is. 

 

3.4.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások: 

— 

 

3.4.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: 
Mérés, műszaki rajz, irányítástechnika 

 

3.4.3.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát 
az 5. számú táblázat tartalmazza. 

 

3.4.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek,  

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódo

k, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

Előszerelési műve- 

leteket végez 

mechatronikai 

részrend- szeren. 

Ismeri a szerelés 

dokumentumait. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

Kiválasztja a 

munkához 

szükséges 

megfelelő 

szerszámokat, 

eszközöket. 

Munkáját nagy 

odafigyeléssel 

végzi, szem előtt 

tartja a vonatkozó 

balesetvédelmi 

szabályokat. 

A vállalat 

információs 

rendszeréből 

dokumentumot, 

munkautasítást 

keres. 

Hajtóműben 

csap- ágyat 

cserél. 

Ismeri az 

alkatrészek 

kiszerelését, a 

gépegységek 

szétszerelését. 

 
Teljesen önállóan 

 

Gépészeti 

kötéseket létesít, 

old. 

Ismeri a szerelésben 

alkalmazott oldható 

kötéseket. 

 

Teljesen önállóan 
 

Hajtóműben 

tömítést cserél. 

Ismeri a 

tömítéseket. 
Teljesen önállóan 

 

Hibás berendezés 

esetén gondoskodik 

annak biztonságos 

leállításáról. 

Ismeri az 

üzemzavar jeleit, a 

hibaelhárítás 

lépéseit. 

 
Teljesen önállóan 

Digitális 

tartalmakat keres, 

szűr, használ és 

rendszerez. 
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Készségek,  

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódo

k, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

Öntartó kapcsolást 

hoz létre 

mágneskapcsolók 

használatával. 

Ismeri az irányítás- 

technikai elemek 

feladatát. 

 
Teljesen önállóan 

  

 

3.4.3.6 A tantárgy témakörei 
 

3.4.3.6.1 Villamos biztonságtechnika 
Alapfogalmak (szigetelési ellenállás, áram, hibafeszültség) Alap- és 

hibavédelem 

Villamos hálózatok 

Védővezetős érintésvédelmi módok 

Védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi módok 

Vonatkozó szabványok 

A felülvizsgálatok, ellenőrzések rendszere A 

villamos áram élettani hatásai 

Elektromos tüzek 

Mentés és elsősegélynyújtás 

 

3.4.3.6.2 Hibavédelem A 
hibavédelem célja 

A védővezető vizsgálata 

Védővezetős érintésvédelmi módok vizsgálata 

Védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi módok vizsgálata 

Villamos hálózatok ellenőrzése 

Üzemzavar, hibaelhárítás 

 

3.4.3.6.3 Kapcsolószekrények szerelése A 
szerelés eszközei, segédanyagai 

Rajzolvasás 

A szekrények készülékei 

Túláramvédelmi készülékek 

Kapcsolókészülékek 

Irányítástechnikai elemek 

Szekrényhűtők, szekrényfűtés, ventilátorok 

Feliratok, jelzések 

Hibavédelem 

Munka- és balesetvédelem 

 

3.4.3.6.4 Gépelemek szerelése 
A szerelő munkahely, munkaterület kialakítása A 

szerelés szerszámai, segédanyagai 

Rajzolvasás Csavarkötések 

szerelése Csavarbiztosítások 

Tengelyagykötések szerelése 

Biztosítógyűrűk 

Csapok, szegek, csapszegek 

Csapágyak szerelése 

Tömítések 

Kenési rendszerek 
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3.5 Ipari folyamatok megnevezésű tanulási terület 
 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. 

számú, a témakörök szerinti bontásban a 6-7. számú 

táblázatok tartalmazzák. 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület feldolgozásakor a tanulók mechatronikai elemeket szerelnek össze és szét, 

részrendszereket állítanak elő, összeépítik a gépeket és a rendszerek alkotórészeit. 

Vezérléseket építenek, a vezérlőkészülék programját értelmezik, önálló programozást végeznek. 

Elektromos, pneumatikus és hidraulikus irányításokat építenek és tesztelnek a tanulók. Mechatronikai 

rendszereket, gépeket programoznak, dokumentáció alapján programozási fel- adatot végeznek. Ipari 

gyártórendszereket, gépeket, mechatronikai rendszereket üzemeltetnek és karbantartanak. Az 

alkalmazott informatika témáinak feldolgozásakor megismerkednek a vállalatirányítás területeivel, 

valamint a modern ipari adatkezelés módszereivel, eljárásaival. 

 

3.5.1 Pneumatika, hidraulika tantárgy 

 

Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. 

számú, a témakörök szerinti bontásban a 6-7. számú 

táblázatok tartalmazzák. 

 
3.5.1.1 A tantárgy tanításának fő célja: 

A pneumatika, hidraulika tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók pneumatikai és 

hidraulikai gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, hozzájáruljon a pneumatikus és 

hidraulikus szerkezetek működésének megértéséhez. A pneumatikus és hidraulikus berendezések 

alapelemeinek, szerelési egységeinek és azok kapcsolatainak megismerése a gyakorlatban hozzásegíti a 

tanulót a bonyolultabb berendezések, komplett gépek működésének megértéséhez és képessé teszi ezen 

berendezések karbantartására és javítására is. 

 

3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások: 

— 

 

3.5.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: 
Logika, matematika, gázok tulajdonságai, hőtan, kémia, műszaki rajz, irányítástechnika, gépelemek 

 

3.5.1.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát 
az 5. számú táblázat tartalmazza. 
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3.5.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
 

 

Készségek,  

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Egyszerű 

számításokat végez 

a pneumatika és a 

hidraulika területén. 

Ismeri a pneumatika 

és a hidraulika 

fizikai 

alapmennyiségeit, 

összefüggéseit, 

törvényeit. 

 
 

Teljesen önállóan 

Igényesen 

elkészített 

dokumentáció 

létrehozására törek- 

szik. 

Kritikusan szemléli 

az internetről 

letöltött 

kapcsolásokat. 

Fontosnak tartja a 

műhely rendjét és 

tisztaságát. 

 

Kapcsolási rajzokat 

készít és értelmez 

szabványos 

jelölések 

alkalmazásával az 

adott feladathoz. 

Ismeri az egyszerű 

pneumatikus és 

hidraulikus 

alapkapcsolásokat. 

 
 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése, 

böngészése, 

szűrése, 

felhasználása és 

rendszerzése 

Egyszerű 

pneumatikus és 

hidraulikus 

alapkapcsolásokat 

állít össze. 

Ismeri és 

alkalmazza a 

pneumatikus és 

hidraulikus építő- 

elemeket. 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 Digitális tartalmak 

keresése, 

böngészése, 

szűrése, 

felhasználása és 

rendszerezése 

 

Kiválasztja a mé- 

réshez szükséges 

műszereket, 

eszközöket. 

Ismeri a 

pneumatikus és 

hidraulikus 

rendszerekben 

használt műszerek 

jellemzőit és 

használatuk módját. 

 
 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Mérési 

tevékenységeket 

végez a 

biztonságvédelmi 

előírások 

betartásával. 

Ismeri a 

pneumatikus és 

hidraulikus 

rendszerekben 

használt műszerek 

jellemzőit és 

használatuk módját. 

 
 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Mérési 

tevékenységeket 

végez a 

biztonságvédelmi 

előírások 

betartásával. 

Ismeri és 

alkalmazza a 

biztonságvédelmi 

szabványok 

előírásait és a 

mérési 

módszereket. 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Mérési 

tevékenységét 

dokumentálja, 

jegyzőkönyvet 

készít, az eredményt 

kiértékeli. 

 

Ismeri a 

dokumentációkészít

és alapelveit. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Felismeri a hibás 

működést az 

összeállított 

hidraulikus és 

pneumatikus 

berendezéseken. 

 

Ismeri az egyszerű 

kapcsolások 

alapvető 

működését. 

 
 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése, 

böngészése, 

szűrése, 

felhasználása és 

rendszerezése 
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Készségek,  

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

 
Kijavítja a feltárt 

hibás működést. 

Ismeri a 

pneumatikus és 

hidraulikus 

berendezések hiba- 

elhárításának 

módszereit. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

3.5.1.6 A tantárgy témakörei 
 

3.5.1.6.1 Pneumatika 
Levegő-előkészítő egységek felépítése, beállításuk és karbantartásuk 

Légsűrítő berendezések, kompresszorok 

Pneumatikus végrehajtóelemek felépítése és karbantartása 

Egyszeres és kettős működésű munkahengerek Különleges 

pneumatikus munkahengerek 

Löketvégi csillapítás beállítása 

Munkahenger-felerősítések 

Az útszelepek fajtái, felépítése, működtetése Az 

elzárószelepek fajtái és működése 

Sebességszabályozás fojtószelepekkel, primer és szekunder sebességszabályozás 

Nyomásirányítók működése 

Pneumatikus időszelepek 

Pneumatikus alapkapcsolások megvalósítása Direkt 

és indirekt hengerműködtetés 

Útfüggő, időfüggő és logikai vezérlésekkel működtetett kapcsolások 

Memóriaszelepek alkalmazása 

Módszeres hibakeresés, hibaelhárítás 

Funkciódiagramok felhasználása hibakereséshez 

Pneumatikus és elektropneumatikus vezérlések 

Elektromos építőelemek, tápegység, nyomógombok, kapcsolók, végálláskapcsolók Közelítő 

kapcsolók, Reed, induktív, kapacitív, optikai szenzorok Nyomáskapcsolók, 

áramlásérzékelők, relék és mágneskapcsolók 

PLC-vezérlők, programozási nyelvek alkalmazása Pneumatikus 

szimulációs és tervezőprogramok használata Mágnesszelepek 

alkalmazása, felépítése 

Relés vezérlések alkalmazása, direkt és indirekt vezérlés Logikai 

vezérlések, jeltárolás, öntartás 

Időkövető vezérlések, folyamatkövető vezérlések 

Elektropneumatikus relés kapcsolások megvalósítása 

Elektropneumatikus kapcsolások gyakorlati megvalósítása PLC-vel 

 

3.5.1.6.2 Hidraulika 
Hidraulikus rendszerek általános felépítése 

Hidraulikafolyadékok fajtái és tulajdonságai 

Folyadék-előkészítő egység, hidraulikus tápegységek működtetése és karbantartása 

Tartályok elemei és karbantartása 

Szűrők típusai, elhelyezési lehetőségek, eltömődésjelzők 

Hidraulikaszivattyúk 

A hidraulikus motorok fajtái, működésük 

A hidraulikus munkahengerek típusai, működésük Hidraulikus 
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akkumulátorok működtetése és karbantartása 

Elzárószelepek, útváltók, nyomásszelepek és áramlásirányítók működtetése 

Csővezetékek és csőcsatlakozások 

Hidraulikus alapkapcsolások megvalósítása 

Mérések hidraulikus berendezésekben, nyomásmérés, szivattyú-jelleggörbe meghatározása, 

folyadékáram meghatározása, nyomásfelépülés 

Hibakeresés, hibaelhárítás hidraulikus berendezésekben 

Hidraulikus szimulációs és tervezőprogramok használata 

Elektrohidraulikus relés kapcsolások megvalósítása 

Elektrohidraulikus kapcsolások megvalósítása PLC-vel 

 
 

3.5.2 Karbantartás tantárgy 
 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti bontásban a 

6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

3.5.2.1 A tantárgy tanításának fő célja: 
A tantárgy tanításának célja a tanulókkal megismertetni és begyakoroltatni a mechatronikai elemek 

szerelését, üzemeltetését és karbantartását. Olyan gyakorlottsági szint elérése a cél, amely képessé teszi 

a tanulót az ipari gyártórendszerek, gépek üzemeltetésére, leírás alapján történő megismerésére és az 

ismeretek önálló alkalmazására. A diákok elsajátítják a munka- körben elvégzendő feladatokat, 

kialakítják az azokhoz szükséges magabiztos és önálló anyag- és eszközhasználatot. Ezenkívül a 

mechatronikai berendezések hibakeresését, javítását végzik, munkarendet terveznek. A tantárgy 

elsajátítása során karbantartási rendszereket ismernek meg. 

3.5.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások: 

— 

 

3.5.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: 
Gépészeti alapozó ismeretek, gépelemek, műszaki rajz 

 

3.5.2.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát 
az 5. számú táblázat tartalmazza. 

 

3.5.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
 

 

Készségek,  

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Mechatronikai 
berendezésen 
karbantartási 
tervnek megfelelően 
vizsgálatot végez. 

Ismeri a 

mechatronikai 

rendszerek 

ellenőrzési módjait 

 

Teljesen önállóan 
 
A karbantartási terv 

alapján önállóan 

meghatározza az 

ellátandó 

vizsgálatok körét. 

Kiválasztja a 

problémának 

megfelelő vizsgálati 

módszert. Törekszik 

Digitális tartalmak 
keresése, 
böngészése, 
szűrése, 
felhasználása és 
rendszerezése 

Tengelyek futási 

pontosságát ellen- 

őrizi. 

Ismeri a radiális 

ütés mérőeszközeit. 

 

Teljesen önállóan 

 

Hajtóműben 
hibajelenséget tár 
fel. 

Ismeri a hibára 
utaló jeleket. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 
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Készségek,  

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Konvejorrendszer 

felülvizsgálatát 

végzi. 

Ismeri a TPM 

folyamatát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

a megfelelő mérő- 

és vizsgálóeszközök 

kiválasztására. 

Munkáját nagy 

odafigyeléssel 

végzi, szem előtt 

tartja a vonatkozó 

balesetvédelmi 

szabályokat. 

Szakmaspecifikus 

rendszer 

használata 

Karbantartás előtt 

biztosítja a munka- 

területet. 

Ismeri a LOTO- 

eljárásokat. 

 

Teljesen önállóan 
Elektronikus 

munkanapló 

vezetése 
Lineáris vezeték 
beállítását lézeres 
műszerrel ellenőrzi 

Ismeri az egyenes- 
bevezetések 
beállításának 
eszközeit, 
használatuk 
előírásait. 

Teljesen önállóan  

 

 

3.5.2.6 A tantárgy témakörei 
 

3.5.2.6.1 Hajtástechnikai elemek szerelése és karbantartása 
Karbantartási utasítások 

Tengelyek beállítása, ellenőrzése Csapágyak 

beállítása, ellenőrzése, cseréje Kenési rendszerek 

Tömítések 

Lineáris vezetékek, golyósorsók (beállítása, pontossági osztályai, szánok felszerelése, alkatrészei) 

Tengelykapcsolók Fékek 

Hajtóművek karbantartása 

Fogaskerekek ellenőrzése 

Konvejorpályák 

Alkatrészek készítése kézi, illetve gépi forgácsolóeljárással 
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3.5.2.6.2 Karbantartási ismeretek A 
karbantartás célja, területei 

Az üzemzavar fogalma 

Hibajelenségek Hibakeresés 

LOTO-eljárás 

A karbantartás tervezése 

Karbantartási rendszerek 

A karbantartás dokumentumai  

Karbantartási stratégiák  

Állapotfüggő karbantartási stratégia 

Megbízhatóság-központú karbantartási stratégia (Reliability Centred Maintenance, RCM) 

Kockázatalapú karbantartási stratégia 

Prediktív és preventív feladatok 

Teljes körű hatékony karbantartás (Total Productive Maintenance, TPM) AI, VR, 

AR alkalmazása a modern karbantartási módszerekben 

Számítógépes karbantartás-menedzsment rendszer (Computerised Maintenance Manage- ment 

System, CMMS) 

 
 

3.5.3 Irányítástechnikai alapok tantárgy  

 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök 

szerinti bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

3.5.3.1 A tantárgy tanításának fő célja: 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az irányítástechnikai alapokat és a 

hatásvázlatokat, valamint elsajátítsák a vezérlésekkel és a szabályzásokkal kapcsolatos széleskörű 

ismereteket. Tisztában legyenek az alkalmazott szenzorokkal, működésük és használatuk feltételeivel. 

Elsajátítsák a végrehajtás eszközeire és az aktuátorokra vonatkozó ismere- teket, alkalmazásuk 

feltételeit és jellemző tulajdonságaikat. 

 

3.5.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások: 

— 

 

3.5.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: 
Logika, informatika, számrendszerek 

 

3.5.3.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát 
az 5. számú táblázat tartalmazza. 

 

3.5.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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Készségek,  

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Vezérlési, 

szabályzási 

hatásvázlatot készít. 

Ismeri és 

alkalmazza a 

vezérlés és a 

szabályzás hatás 

vázlatát. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Igényesen 

elkészített 

dokumentáció 

létrehozására törek- 

szik. 

 

 

Egyszerű vezérlési, 

szabályozási 

feladatokat old meg. 

Ismeri és 

alkalmazza a 

vezérlések és 

szabályzások 

elemeit, 

törvényszerűségeit. 

 
 

Teljesen önállóan 

Kritikusan szemléli 

az internetről 

letöltött tartalmakat. 

 

Szenzorokat választ 

ki és alkalmaz 

iránytástechnikai 

feladatokban. 

 

Ismeri és 

alkalmazza a 

szenzorokat. 

 
 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése, 

böngészése, szűrése, 

felhasználása és 

rendszerezése 

Végrehajtó elemeket, 

beavatkozókat, 

aktuátorokat választ 

ki és alkalmaz 

iránytástechnikai 

feladatokban. 

 

Ismeri és 

alkalmazza a 

végrehajtó 

elemeket, 

beavatkozókat, 

aktuátorokat. 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése, 

böngészése, szűrése, 

felhasználása és 

rendszerezése 

 

 

3.5.3.6 A tantárgy témakörei 
 

3.5.3.6.1 Irányítástechnikai alapok Az 
információfeldolgozás alapjai Segédenergiák 

Irányított és irányító rendszerek 

Szerkezeti részek, készülék, szerv, elem, jelvivő vezeték Az 

irányítás jelei, jellemzői és jelhordozói 

Az irányítási rendszer ábrázolásmódja A 

hatásvázlat és részei, tagok, jelek Az irányítás 

válfajai 

A folyamatszabályzás jellemzői Alapvető 

villamos vezérlési feladatok 

Szabályozástechnika, szabályozási kör 

Irányítástechnikai tagok 

Egyszerű és összetett szabályozási körök 

Teljesítményelektronikai eszközök felépítése, működése és jellemzői 

Szenzorok és forgójeladók 

Vizsgáló jelek 

Berendezések, gépek, készülékek programozási, működtetési jellemzői 

Szabályozók beállítása, kiválasztása 

A szabályozóberendezés és szervei: érzékelő, alapjelképző, különbségképző, jelformáló, erősítő, 

végrehajtó és beavatkozó szerv 

A szabályozások felosztása: kézi és önműködő, értéktartó, követő, menetrendi, folyamatos és 

időszakos, folytonos és nem folytonos 

Üzembe helyezés, bemérés, karbantartás, hibakeresés 

Mechanikus vezérlések és szerkezeti elemeik 

Dinamikus rendszerek leírása, analízise, modellezése, szimulációja és irányítása 

 

3.5.3.6.2 Szenzorika 
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Szenzortechnika, a szenzorok fogalma, csoportosításuk Bináris 

és analóg jeladók 

Helyzetérzékelő szenzorok 

Mechanikus helyzetkapcsolók 

Mágneses, induktív, kapacitív közelítéskapcsolók 

Optikai érzékelők 

Ultrahangos közelítéskapcsolók 

Nyomásérzékelők, mechanikus és elektronikus nyomásérzékelők 

Áramlásérzékelők 

Térfogat-kiszorításon, átlagsebességen, termikus elven alapuló mérés 

Hőmérsékletérzékelők: ellenállás-hőmérő, hőelem, infravörös hőmérő 

Útmérők, abszolút és relatív útmérők 

Elektromos jeladók, jelfeldolgozók 

 

3.5.3.6.3 Beavatkozók 
Pneumatikus hajtások/aktuátorok 
Hidraulikus hajtások/aktuátorok 
Villamos hajtások/aktuátorok DC-
motorok 

BLDC-motorok 

Szinkronmotorok 

Léptetőmotorok 

Frekvenciaváltók 

Szervomotor-vezérlők 

Pozicionáló hajtások Piezo-

aktuátorok 

 
 

3.5.4 Informatika az iparban tantárgy  

 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök 

szerinti bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 
3.5.4.1 A tantárgy tanításának fő célja: 

A tanulók ismerjék meg a vállalat működését meghatározó informatikai rendszert, annak használatát, 

valamint a gyártástervezés, a gyártás vagy a karbantartás során keletkező adatok felhasználási módját. 

Szerezzenek jártasságot a vállalatirányítási rendszer munkaterületüket érintő részterületeinek 

használatában, az anyag- és információáramlási folyamatok biztosításában. Az alkalmazott ipari 

informatikai ismereteik révén szerezzenek jártasságot az IOT- rendszerek jellemzői és alkalmazása 

terén, ismerjék az I4.0 folyamatokat. 

 

3.5.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások: 

— 

 

3.5.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: 
PLC-programozás, informatika, elektronika, irányítástechnika 
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3.5.4.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát 
az 5. számú táblázat tartalmazza. 

3.5.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek,  

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Az aktuális 

feladatához 

szükséges 

alkatrészeket a 

raktárból kivételezi. 

Ismeri az 

anyagrendelési, 

kivételezési 

folyamatokat. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 
Jogosultságának 

megfelelő szinten 

belép a vállalat 

informatikai rend- 

szerébe. 

Törekszik a 

költséghatékony 

üzemi működés 

feltételeinek 

biztosítására. Szem 

előtt tartja az IT-

biztonsági elő- 

írásokat. 

Vállalatirányítási 

rendszerek 

használata 

A feladatához 
tartozó hibajegy 
alapján feladatot lát 
el.- 

Ismeri a 
vállalatirnyítási 
rendszereket 

Teljesen önállóan Vállalatirányítási 
rendszerek 
használata 

RFID-bélyegeket 
helyez fel 
mechatronikai 
részegység re  

Ismeri az RFID- 
technológia célját. 

Teljesen önállóan  

Gyártással 

kapcsolatos 

rendeléseket 

kezdeményez. 

Ismeri a gyártási, 

raktározási 

folyamatokat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Vállalatirányítási 

rendszerek 

használata 

Részt vesz KPI-k 

meghatározásában. 

Ismeri a gyártással 
kapcsolatos főbb 
teljesítménymutatók
at. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

QR-kódokat olvas 

be. 

Ismeri az I4.0 

területeit. 

 

Teljesen önállóan 

Felhőben tárolt 

adatbázisok 

használata 

 
 

3.5.4.6 A tantárgy témakörei 
 

3.5.4.6.1 Integrált vállalatirányítási rendszerek A 
vállalatirányítási rendszerek fogalma, kialakulása 

MRP (Material Requirements Planning), ERP (Enterprise Resource Planning), On-demand ERP 

A vállalatirányítási rendszerek felépítése 

Az SAP Business One rendszer felépítése, alapbeállításai MES 

(Manufacturing Execution System) 

ERP rendszer kiszolgálása üzemi információkkal (MES) Gyártási 

megrendelések elérése 

Elektronikus dokumentumok kezelése Gyártási 

határidők követése Anyagrendelések, kiírás, 

felvétel 

Selejtezés 

Raktári folyamatok 

Elektronikus hibajegyek átvétele 

Dokumentálás 

Online jelentések 

 

3.5.4.6.2 Modern ipari adatkezelés Az 
Ipar 4.0 megjelenése 

Az Ipar4.0 gyártósorok felépítése 

Az Ipar4.0 okosgyárak jellemző adatai és hatásuk a tervezésre, a gyártásra, a logisztikai folyamatokra 
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Az IOT jelentése 

Az IOT eszközei, feltételei 

Adatok küldése és fogadása IOT-eszközökkel Az 

RFID technológia 

RFID-olvasó és -író egység integrálása gyártórendszerbe RFID-n 

keresztüli komponensvezérelt gyártás 

A BigDATA jelentése, alkalmazási területei A 

BigDATA eszközrendszere 

Az adatelemzés hatása a gyártásra, gyártástervezésre A 

BigDATA és a karbantartás kapcsolata 

Felhőalapú adatkezelés 

A Digital Service Assistant és a hibaelhárítás kapcsolata Ipar4.0-

ERP-MES integráció 

A gyártási adatok ERP- és MES-rendszerekkel történő összekapcsolása 

Shopfloor-menedzsment szoftver használata 

 
 

3.5.5 Az automatizált gyártás gépei tantárgy  
 

Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök 

szerinti bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 
 

3.5.5.1 A tantárgy tanításának fő célja: 
A tanulók megismerjék a CNC-gépeket, azok kiszolgáló folyamatait, működtető részrendszereit, a 

berendezések felépítését. Robottechnikai ismereteikkel alkalmassá válnak modern gyártórendszerek 

részterületeinek építésére, felügyeletére. Javaslatot tudnak tenni folyamatok ki- váltására, az 

elvárásokhoz illeszkedő robottípus kiválasztására. Robotprogramozási ismereteik révén képesek a már 

létező robotprogramok paramétereinek módosítására, a munkafolyamatok aktualizálására. Jártasságot 

szereznek az ember és robot közös munkájának kialakításában. 

 

3.5.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások: 

— 

 

3.5.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: 
Gépelemek, műszaki rajz, irányítástechnika, elektronika, pneumatika, hidraulika 

 

3.5.5.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát 
az 5. számú táblázat tartalmazza. 

 

3.5.5.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek,  

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

 

CNC-szerszámgép 

üzembehelyezésébe

n közreműködik. 

 

Ismeri a gépek 

üzembehelyezéséne

k lépéseit. 

 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

Felelősségteljesen 

előkészíti a 

szükséges 

dokumentumokat. 

Digitális tartalmak 

keresése, 

böngészése, 

szűrése, 

felhasználása és 

rendszerezése 
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Készségek,  

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

 

Részt vesz ipari 

robot beállításában. 

 

Ismeri a robotok 

üzembehelyezésén

ek lépéseit. 

 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

Törekszik a 

balesetmentes 

munkavégzésre. 

Csapatban tud 

dolgozni. 

Munkáját 

dokumentálja. 

Kiválasztja a 

munkához 

szükséges 

megfelelő 

szerszámokat, 

eszközöket. 

Digitális tartalmak 

keresése, 

böngészése, 

szűrése, 

felhasználása és 

rendszerezése 

Egyszerű alkatrész 

pozicionálásához 

kollaboratív robot 
betanítását végzi. 

Ismeri a robotok 

programozásának 

módját. 

 
Teljesen önállóan 

 

Pick and Place 

feladathoz mozgás- 

pályát tervez és 

programoz. 

 

Ismeri a 

kollaboratív 

robotok 

programozásának 

módját. 

 
 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése, 

böngészése, 

szűrése, 

felhasználása és 

rendszerezése 

A robotot 

alaphelyzetbe 

állítja. 

Ismeri a robotok 

koordináta- 

rendszereit. 

 

Teljesen önállóan 
 

 

 

3.5.5.6 A tantárgy témakörei 
 

3.5.5.6.1 CNC-szerszámgépek, robottechnika A 
CNC-gép felépítése, működése, részegységei Koordináta-
rendszerek 

A vezérlés felépítése, működése, részegységei A CNC-

vezérlő kezelése, üzenetei 

CNC-gépek hibaelhárítása 

Szerszám- és munkadarab-befogási módok 

Szerszámok beállítása Megmunkálóközpontok 

jellemzői, felépítése 

Sugaras megmunkálógépek (vízvágó, lángvágó, plazmavágó, lézervágó gépek) 

 

3.5.5.6.2 Robottechnika 
Manipulátorok és robotok típusai, jellemzői, szerkezeti felépítésük 

A robotok, mint mechatronikai egységek megismerése, a felépítésükben alkalmazott alapvető 

egységek áttekintése 

Robottechnikai alapok: alkalmazási terület, fajtáik, jellemző felépítésük, csoportosításuk 

Robotjellemzők (mozgástér, hajtás, kinematikai szempontok szerint), pozicionálási folyamatok, 

szabadságfokok 

Robotokban használatos végrehajtók, hajtóművek és útmérő rendszerek Robotok 

megfogószerkezetei, biztonságtechnikai eszközei Pontvezérlés, pályamenti 

vezérlés, interpolációk 

Ipari robotok programozása 

Robotkezelési és alapszintű programozási gyakorlatok 

A mobil robotok alkalmazása, jellemző felépítése, az alkalmazott érzékelők A 

robotok rendszerekben való működtetése 

A robotok fajtái és mozgásviszonyai, alapmozgások 

Szabadságfokok, mozgásterek 

Hajtási, vezérlési módok 

Koordináta-rendszerek, jellegzetes pontok 
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Programozási módok és jellegzetességek, online, offline 

Programozási nyelvek, utasítások, szimulációk Megfogók, 

megfogási elvek 

Érzékelés, szenzorok, útmérők Kommunikációt 

megvalósító interfészek Ipari gépek, gyártósorok, 

robotok használata 

 

3.5.5.6.3 Kollaboratív robotok programozása Az 
ember és robot együttműködés formái 

A kollaboratív robotok (KR) alkalmazásának területei A KR 

jellemző felépítése 

A kollaboratív robotok működési jellemzői KR-ek 

megfogói (gripperek) 

Smart HMI 

Robot ki- és bemeneteinek elérése 

Kollaboratív robotok tanítása 

A robot koordináta-rendszerei Pozíció 

felvétele 

Mozgások paraméterezése 

Biztonsági kör bekötése, használata 

Biztonsági zónák létrehozása 

Erőmérés alkalmazása 

A KR UI fejlesztő környezet Grafikus 

programozási módok 

KR kiegészítői (end-of-arm tooling, mérőeszközök, kommunikáció, vonalkódolvasók, kamerák) 

Palettázási feladatok megoldása Pick and 

place feladatok 

CNC-gép kiszolgáló robot Vizuális 

inspekció 

 
 

3.5.6 Folyamatirányítás tantárgy 

 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök 

szerinti bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

3.5.6.1 A tantárgy tanításának fő célja: 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók jártasak legyenek ipari vezérlőberendezéssel pneumatikus, 

hidraulikus és elektromechanikus vezérlések üzemeltetésében, ellenőrzésében. Az automatikus 

vezérlésű alkatrészgyártó és összeszerelő berendezések és gépsorok zavartalan üzemvitelének 

biztosítása PLC-programozási ismereteik révén valósulhat meg. A tanulók jártasságot szereznek az 

alábbi területeken: értelmezni és alkalmazni tudják az üzemeltetési és szervizdokumentációt, elvégezik 

és/vagy irányítják az installálási, beüzemelési, próbaüzemi munkafolyamatot. Az ipari vezérlések 

kiépítése témakör gyakorlati része során megtanulják szétszerelni a szerkezeti egységeket, kicserélni 

vagy kijavítani a hibás alkatrészeket, majd az összeszerelést követően kipróbálni, üzembe helyezni a 

mechatronikai berendezést. 

 

3.5.6.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások: 

— 
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3.5.6.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: 
Irányítástechnika, műszaki rajz, gépelemek, elektronika 

3.5.6.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát 
az 5. számú táblázat tartalmazza. 

 

3.5.6.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek,  

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Az adott vezérlőbe- 

rendezés fejlesztői 

környezetét 

számítógépre 

telepíti. 

Ismeri a jogtiszta 

IDE telepítésének 

feltételeit és módját. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

Munkája során 

betartja az 

adatbiztonságra 

vonatkozó 

rendelkezéseket. 

Felméri a feladat- 

hoz szükséges be- 

és kimeneti jeleket. 

Törekszik a 

balesetmentes 

munkavégzésre. 

A szükséges 

szoftver letöltése, 

telepítése és 

aktiválása 

 
 

PLC-programot ír. 

 

Ismeri a PLC- 

programozási 

módokat. 

 
 

Teljesen önállóan 

Fejlesztői környezet 

használata, 

beállítása és 

felparaméterezése, 

majd projekt 
létrehozása 

A PLC működését 

távfelügyelet mellett 

monitorozza. 

Ismeri a PLC me- 

móriakiosztását, a 

távoli bejelentkezés 

lépéseit. 

 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Hálózati interfészek 

beállítása 

 
Ipari folyamatot 

szimbolizáló HMI- 

felületet kezel. 

Ismeri az ember és 

gép kapcsolatát 

megvalósító 

kijelzők grafikus 

tervezését, az 

adatok 
becsatornázását. 

 
 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése, 

böngészése, 

szűrése, 

felhasználása és 

rendszerezése 

Ipari vezérlés 

biztonsági feltételeit 

kiépíti. 

Ismeri a biztonsági 

elemek szerelését. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

3.5.6.6 A tantárgy témakörei 
 

3.5.6.6.1 PLC alapismeretek A 
PLC-k feladata 

PLC hardverismeretek 

Kompakt, illetve moduláris PLC-k Különféle 

gyártók PLC-inek megismerése Bemenetek, 

kimenetek illesztése 

A PLC felépítése 

A PLC-programozás alapjai A PLC 

memóriája, címzése 

A PLC programvégrehajtási módjai I/O 

területek 

Időzítők 

Be- és kimeneti eszközök bekötése PLC-

programok írása 

A szimuláció szerepe a PLC-programozásban PLC-

programok telepítése, módosítása 
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Kezelőelemek, buszcsatlakozók, PLC szerelése és kábelezése 

Programfejlesztői környezetek használata 

Egyszerűbb PLC-programok írása 

Dokumentációs ismeretek 

3.5.6.6.2 PLC programozás A 
PLC memóriaterületei 

Változók 

Számlálók 

PLC-programok telepítése, módosítása 

Összetett PLC-programok írása 

Programtesztelés 

Elektropneumatikus kapcsolások gyakorlati megvalósítása PLC-vel 

Elektrohidraulikus kapcsolások gyakorlati megvalósítása PLC-vel 

Motorhajtások irányítása PLC-vel 

Frekvenciaváltó és jeladók alkalmazása PLC-vel 

HMI-megoldások, technológiai folyamatok megjelenítése ipari kijelzőn A PLC-

PLC kommunikáció hardveres és szoftveres megoldásai 

A távoli elérés lehetőségei, megvalósítása Online 

diagnosztika 

Mechatronikai berendezések élesztése, üzembe helyezése 

Buszkommunikáció (Profibus, ASI bus, Ethernet) 

Szelepszigetek, terepi eszközök 

Beüzemelés, hibakeresés, paraméterezés 

Karbantartási, illetve tesztüzemmód 

Biztonsági PLC 

Számítógépes folyamatfelügyelet 

Számítógépes mérésadatgyűjtési módjai 

Az ipari számítógépek alkalmazásának jellemzői 

 

3.5.6.6.3 DCS rendszerek 
A DCS (Distributed Control System) rendszerek feladata, jellemző alkalmazási területei 

Intelligens távadók 

Terepi buszra csatlakoztatható beavatkozó szervek DCS-

rendszerek felépítése 

DCS-rendszerek buszkommunikációja Device 

Level 

Control Level SCADA 

 

3.5.6.6.4 Ipari vezérlések kiépítése 
Dokumentáció, rajzolvasás 

Szenzorok, beavatkozók kiválasztása, installálása 

Automatizált berendezések gépészeti elemei Gépészeti 

elemek szerelése 

Működtető energiák 

Pneumatikus végrehajtók, szelepszigetek szerelése 

Villamos hajtások szerelése 

Huzalozások kialakítása 

Mechatronikai részrendszerek kiépítése 

Biztonsági elemek szerelése 

PLC bekötése irányítástechnikai rendszerbe 

Beüzemelés, tesztüzem 

Dokumentáció 
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3.6 Mechatronikai gépészeti ismeretek megnevezésű 

tanulási terület 
 

Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti bontásban a 

6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A mechatronikai gépészeti ismeretek tanulási terület oktatásának célja, hogy a tanulók meg- ismerjék a 

mechatronikában alkalmazott gépelemeket, azok jellemző igénybevételeit, a gépészetben jelentkező 

terheléseket és a gépelemek jellemző anyagválasztását. A különféle gépelemek, hajtások 

megismerésével a szereléssel, karbantartással kapcsolatos tevékenységeiket készíti elő a tanulási terület, 

valamint megalapozza a későbbi sikeres szakirányú továbbtanulást. A géprajz segítségével egy műszaki 

kifejezőeszközhöz jut a tanuló, és alkalmassá válik szakmájának gyakorlóival közös nyelvet beszélve 

műszaki információk közlésére, megértésé- re a jelképi ábrázolások alkalmazása révén. 

 

3.6.1 Gépszerkezettan tantárgy  
 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti bontásban a 

6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

3.6.1.1 A tantárgy tanításának fő célja: 
A tantárgy keretében a tanulók megismerik a gépészeti berendezések működését szolgáló gépelemeket 

és azok mechanikai alapjait, a szilárdsági ellenőrzésének módját, valamint a gépelemek működéséhez 

szükséges anyagokat. A tantárgy tanítása során a lexikális ismeretek mellett jelentős hangsúlyt kapnak 

a mechanikához, a gépelemekhez és a gépészetben alkalmazott hajtásokhoz kapcsolódó műszaki 

számítások is. 

 

3.6.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások: 

— 

 

3.6.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: 
Anyagok és tulajdonságaik, mértékegységrendszer, egyismeretlenes egyenletek, másodfokú 

egyenletek, átváltások, az erők, nyomatékok fogalma, számítása, a súrlódás jelensége 

 

3.6.1.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát 
az 5. számú táblázat tartalmazza. 
 

3.6.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek,  

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Átváltja a feladat 

megoldásához 

szükséges 

mennyiségek 

mértékegységeit. 

Ismeri a fizikai 

mennyiségek 

mértékegységeit és 

a közöttük lévő 

kapcsolatokat. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

Rendezett, 
áttekinthető munka 
igénye  

 

 

Megoldja a statikai 

számítási 

Ismeri a statika 
alaptételeit és alap- 
elveit. Tudja az 

 

Teljesen önállóan 

 
Pontosság 
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Készségek,  

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

feladatokat. erőrendszerek 
eredőjének 
meghatározási 
módját  

Igénybevételi 

ábrákat rajzol és 

számolásokat végez 

tartók statikája 

témakörben. 

Tudja az 

igénybevételi ábrák 

készítésének 

folyamatát és a 

felhasználásukkal 

meghatározható 

jellemzőket. 

 
Teljesen önállóan 

  

 
 

Elvégzi a 

szilárdságtani 

méretezési és 

ellenőrzési 

számításokat. 

Tudja alkalmazni az 

egyszerű igénybe- 

vételek 

alapegyenleteit. 

Ismeri az összetett 

igénybevételek 

méretezési és 

ellenőrzési össze- 
függéseit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Kiszámolja a 

gépelemek 

szükséges adatait. 

Ismeri a gépelemek 

igénybevételeit, 

jellemzőit és 

méretezésük, 

ellenőrzésük 

folyamatát. 

 
 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése, 

böngészése, szűrése, 

felhasználása és 

rendszerezése 

Számításai alapján a 

rendelkezésre álló 

táblázatokból, 

szabványokból 

kiválasztja a 

szabványos 

gépelemeket. 

 

Ismeri a gépelemek- 

re vonatkozó 

táblázatok, 

szabványok 

használatát. 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése, 

böngészése, szűrése, 

felhasználása és 

rendszerezése 

 
 

Elvégzi a hajtások 

geometriai 

méreteinek 

meghatározását. 

Ismeri a súrlódó 

hajtások és a kény- 

szerhajtások típusa- 

it, felépítését, 

geometriai 

adatainak 

meghatározási 

módjait. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Digitális tartalmak 

keresése, 

böngészése, szűrése, 

felhasználása és 

rendszerezése 

 

Javaslatot tesz a 

megfelelő anyag 

alkalmazására. 

Ismeri a fémes és 

nemfémes anyagok 

jellemzőit, 

felhasználási 

területüket. 

 
 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése, 

böngészése, szűrése, 

felhasználása és 

rendszerezése 

 

 

3.6.1.6 A tantárgy témakörei 
 

3.6.1.6.1 Mechanika 
A merev testek statikájának alapjai Az erő 

fogalma és jellemzői 

Az erőrendszerek csoportosítása 

Közös pontban metsződő hatásvonalú síkbeli erőrendszerek eredőjének meghatározása számítással 

A nyomatéki tétel és alkalmazásai (síkbeli párhuzamos hatásvonalú erőrendszer eredőjének 

meghatározása, síkidomok súlypontjának meghatározása számítással) 
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Kényszerek, síkbeli összetett szerkezetek statikai vizsgálata Tartók 

statikája 

Kéttámaszú és egyik végén befogott tartó koncentrált, megoszló és vegyes terhelése 

Reakciók meghatározása számítással 

Igénybevételi ábrák készítése, ezek alapján a veszélyes keresztmetszet és a maximális nyomaték 

számítása 

Szilárdságtan, igénybevételek 

A méretezés és ellenőrzés szerepe a műszaki gyakorlatban 

Egyszerű igénybevételek méretezése, ellenőrzése (húzó, nyomó, hajlító, nyíró, csavaró 

igénybevételek) 

A kihajlás jelensége és jellemzése 

Az összetett igénybevételek esetei, méretezése, ellenőrzése Dinamikus 

és ismétlődő igénybevételek, kifáradási jelenségek 

 

3.6.1.6.2 Anyagismeret 
Az anyagok kiválasztásának szempontjai 

Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai 

Anyagszerkezettani alapismeretek 

Tűzálló, szigetelő-, tömítő- és kenőanyagok. 

Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik Ötvözők 

hatása az acélok tulajdonságaira 

A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei A 

kiválasztás szempontjai 

Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok, könnyűfémek, nehézfémek 

Szinterelt szerkezeti anyagok 

Műanyagok csoportjai és feldolgozásuk 

Segédanyagok 

Hőkezelések, feladatuk, csoportosításuk, elvi alapjaik 

Hőkezelő eljárások 

Felületvédelem, felületkikészítés 

A korrózió fogalma, fajtái, folyamata, a korrózió elleni védelem módjai A 

porkohászat jellemzői, technológiája és termékei 

 

3.6.1.6.3 Gépelemek 
Gépelemek fogalma, csoportosítása 

Csavarkötések és elemei, a csavarkötések biztosítása, a csavarkötések elemeinek szilárdsági 

méretezése, ellenőrzése 

Mozgatócsavarok és szilárdsági ellenőrzésük 

Ék- és reteszkötések elemei, készítése és méretezése Szeg- és 

csapszegkötések elemei, készítése és méretezése Bordás kötés 

fajtái, jellemzői 

Kúpos kötések jellemzői 

Szegecstípusok, szegecskötések fajtái, szilárdsági méretezése, ellenőrzése 

Hegesztett kötések fajtái és kialakításuk 

Forrasztott és ragasztott kötések jellemzői Rugók 

feladata, csoportosítása 

Csövek, csővezetékek elemei, csőszerelvények 

Tengelyek csoportosítása, terhelési viszonyai, igénybevételei 

Tengelyek csapágyazási alapelvei 

Siklócsapágyak szerkezete, kenése, beépítése Gördülőcsapágyak 

csoportosítása, szerkezete, beépítése, kenése 

Tengelykapcsolók csoportosítása, merev és súrlódó tengelykapcsolók méretezése, ellenőrzése. 
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3.6.1.6.4 Hajtások 
Laposszíj- és ékszíjhajtás működési elve, jellemzői Szíjhajtás 

gépelemei (szíjtárcsák, szíjak, szíjfeszítők) Laposszíjhajtás 

méretezése 

Ékszíjhajtás szerelése, méretezése, ékszíjak kiválasztása szabványokból 

Fogaskerekek csoportosítása, az egyes csoportok alkalmazási területei 

Fogaskerekek geometriai jellemzői (elemi fogazat, kompenzált fogazat, általános fogazat, ferde 

fogazat) 

Fogaskerékhajtások és geometriai jellemzőik Kúpfogaskerekek 

általános jellemzése, geometriai méretezése Csigahajtás jellemzése, 

geometriai méretezése 

Lánchajtás kialakítása, gépelemei, szabványos lánc és lánckerék választása Az ipari 

hajtóművek feladata, típusai 

Szerszámgépek fő- és mellékhajtóműveinek jellemzése 

Fordulatszámhatárok, szabályozhatóság fokozatos és fokozat nélküli hajtóművek estében A 

fokozati tényező 

Hajtóművek vezérlése 

Hidraulikus hajtóművek 

Mechanizmusok 

 
 

3.6.2 Géprajzi és gépgyártási ismeretek tantárgy  

 

Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

3.6.2.1 A tantárgy tanításának fő célja: 
A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának 

kialakulását és fejlesztését, hozzájáruljon a gépészeti feladatok megértéséhez, képessé tegye a tanulókat 

a munka világának, ezen belül a gépészeti témakörök jellemzőinek és összefüggéseinek, valamint a 

gépészeti eszközök működésének a megértésére. A tantárgy segítsen magyarázatot adni a megtapasztalt 

eseményekre és a törvényszerűségekre. A tanulók felelőséggel hajtsák végre a feladatokat, tudjanak 

döntéseket hozni a gépészeti folyamatokkal és témakörökkel kapcsolatban. 

 

3.6.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások: 

— 

 

3.6.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: 
Geometriai szerkesztések, mérés, mértékegységek, rajzolás, informatika, térbeli ábrázolás 

 

3.6.2.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 

5. számú táblázat tartalmazza. 
 

3.6.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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Készségek,  

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Tűréseket és 

illesztéseket használ 

a műszaki rajzokon. 

Ismeri a tűréseket és 

az illesztési 

alapsorozatokat. 

 

Teljesen önállóan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igényes 

dokumentáció 

készítésére 

törekszik. 

 
Rajzokat készít 

kézzel és számító- 

géppel. 

 
Kritikusan szemléli 

az internetről 

letöltött adatokat. 

 

Rajzokat készít és 

értelmez 

szabványos jelölések 

alkalmazásával az 

adott feladathoz. 

 

Ismeri az egyszerű 

gépészeti műszaki 

rajzok 

elkészítésének 

módjait. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Gépészeti 

összeállítási rajzokat 

készít, 
rajzokat értelmez. 

Ismeri és 

alkalmazza a rajzi 

jelképeket. 

 

Teljesen önállóan 
 

Kiválasztja a mé- 

réshez szükséges 

műszereket, 

eszközöket. 

Ismeri a 

méréstechnikában 

használt műszerek 

jellemzőit és 

használatuk mód- 

ját. 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Mérési 

tevékenységeket 

végez a 

biztonságvédelmi 

előírások 

betartásával. 

Ismeri és 

alkalmazza a mérési 

módszereket, 

mérőeszközöket. 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Mérési 

tevékenységét 

dokumentálja, 

jegyzőkönyvet 

készít, az eredményt 

kiértékeli. 

 

Ismeri és 

alkalmazza a 

dokumentáció 

készítés alapelveit 

 
 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése, 

böngészése, 

szűrése, 

felhasználása és 

rendszerezése 

CAD-programok 

segítségével 

egyszerű gépészeti 

rajzokat készít. 

Ismeri és 

alkalmazza a 

számítógépes 

rajzkészítés 

módjait, egyszerű 

rajzi elemeit. 

 
 

Teljesen önállóan 

 
CAD 

tervezőprogram 

használata 

CAD-programok 

segítségével összetett 

gépészeti rajzokat 

készít. 

Ismeri és 

alkalmazza a 

számítógépes 

rajzkészítés 

módjait, összetett 

rajzi elemeket 

használ. 

 
 

Teljesen önállóan 

 
CAD 

tervezőprogram 

használata 

 
 

3.6.2.6 A tantárgy témakörei 
 

3.6.2.6.1 Műszaki rajz 
Felületi minőség, a felület egyenetlenségei, a felületi érdesség geometriai jellemzői A 

felületi hullámosság, a felületkikészítés és a hőkezelés megadása 

Tűrés, illesztés, alapeltérések és szabványos tűrésnagyságok Tűrések 

és illesztések jelölése, táblázatok használata 

Az alak- és helyzettűrések fajtái és jelölése 

Jelképes ábrázolások, csavarmenetek és csavarok jelképes ábrázolása 

Orsómenet és anyamenet jelölése, csavarmenetek méretmegadása Rugók 

ábrázolása 
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Bordás tengelykötés és ábrázolása  

Gördülőcsapágyak ábrázolásának módjai 

Hegesztett kötések ábrázolása, rajzi jelölése, méretmegadása 

Hegesztési varratok jellemzői, rajzjelei 

Forrasztott és ragasztott kötések jelölése Nem 

oldható kötések jelképes ábrázolása Fogazott 

alkatrészek jelképes ábrázolása Fogazatok 

jellemző adatai, méretei 

A fogazott alkatrészek műhelyrajzának követelményei 

Csövek és csőkötések bemutatása, ábrázolása, csővezetékek rajzjelei 

A műhelyrajzok és a technológiai rajzok fajtái és jellemzői, követelményei 

Egyszerű gépészeti műszaki rajzok 

Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek műveleti, illetve szerelési terve  

Rendszerek rajzai, kapcsolási vázlatok, folyamatábrák és folyamatrendszerek  

A technológiai sorrend fogalma, tartalma 

A technológiai jellegű rajzok készítésének szabályai (dokumentációkészítés, technológiai elemek 

rajzjelei, ábrázolási szabályai) 

A kinematikai rajzok készítésének szabályai 

Gépek kinematikai ábrái (fordulatszámábra, erőfolyamábra stb.) 

Készülékek szerkezeti elemei (ülékek, tájolók, ütközők stb.) 

Készülékelemek szabványos részeinek jelölése 

 

3.6.2.6.2 Gépészeti mérés 
A mérés és az ellenőrzés fogalma és folyamata 

Mértékegységek, átváltás, mérési pontosság 

A műszaki mérés eszközeinek ismerete 

Hosszméretek mérése és ellenőrzése Szögek 

mérése és ellenőrzése 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése 

Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése Mérési 

alapfogalmak, mérési hibák, műszerhibák, mérési jellemzők Mérés egyszerű 

és nagy pontosságú mérőeszközökkel 

Hossz- és szögmérő eszközök 

A mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük A 

digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk 

Külső és belső felületek mérésének eszközei Szögek 

mérésének, ellenőrzésének eszközei 

Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei 

Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai  

Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma 

 

3.6.2.6.3 CAD-rajzolás és modellezés 
A CAD-programok szolgáltatásai, használatának területei A CAD-

programok rajzformátumai 

A vektorgrafika lényege 

A kezelőfelület részei, kezelése, beállításai Az 

alkatrészrajzolás és modellezés alapjai 

Alkalmazott koordináta-rendszerek, síkok, tengelyek, pontok A 

rajzolás alapelemei, szerkesztést támogató eszközök 

Alap rajzelemek létrehozásának módszerei 

Egyenes vonalak, körök, körívek létrehozása 

Rajzelemek, objektumok módosítása 

Rajzelemek, objektumok pozíciójának, helyzetének biztosítása, kényszerek alkalmazása 
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Méretkényszerek alkalmazása 

Síkbeli szerkesztések, vázlatkészítés 

Lemeztárgyak rajzolása, modellezése 

Hasábos alkatrészek rajzolása, modellezése 

Tengely jellegű alkatrészek rajzolása, modellezése Tárcsa 

jellegű alkatrészek rajzolása, modellezése 

Alkatrészrajz készítése, alkatrészrajz készítése modell alapján (hasábos alkatrészek, tengelyek, tárcsák) 

Összeállítások készítése, dokumentálása 

Szabványos alkatrészek választása, alkatrésztárak alkalmazása 

Szerelési prezentációk készítése 

Előgyártmányrajzok készítése, modellezése (öntött előgyártmányok, kovácsolt előgyártmányok, 

hegesztett előgyártmányok) 
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3.7 Mechatronikai villamos ismeretek megnevezésű 

tanulási terület 
 

Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök 

szerinti bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A mechatronikai villamos ismeretek tanulási terület az elektrotechnika, elektronika és villa- mos 

jellemzők mérése témák köré épül. A tanulók az alapvető ismeretek megszerzése után képesek lesznek 

kapcsolások összeállítására, mérések elvégzésére, hibakeresésre, a hiba kijavítására. A digitális technika 

tanulásával a PLC-programozáshoz kapcsolódik a tanulók ismerethalmaza. A többi téma is a befejező 

tanév szakmaspecifikus gyakorlati ismereteit alapozza meg. Szintén az ismeretek gyakorlatba ültetését 

készíti elő az áramkörök készítése, beültetése, mérése. A tanulók számára javasolt, hogy a mérések, 

gyakorlati foglalkozások során párban dolgozzanak, a foglalkozás alatt egymással tapasztalatot 

cseréljenek, egymást segítsék. A tanulási terület gyakorlati, mérési feladatai esetén javasolt az 

elektronikai eszközökkel felszerelt mérőlabor, amelyben adottak az analóg és digitális mérés eszközei. 

Ipari mérőszoftvert, virtuális műszereket is alkalmazzanak a tanulók. A mérések egy része számítógépes 

környezetben történjen, és az adatokat informatikai eszközökkel dolgozzák fel a diákok. Az elektronikai 

laborban legyenek megtalálhatók a forrasztás és kiforrasztás kellékei, oszcilloszkóp és jelgenerátor. 

 

3.7.1 Elektrotechnika tantárgy  
 

3.7.1.1 A tantárgy tanításának fő célja: 
Az elektrotechnika tantárgy tanulásának célja, hogy a fizika tantárgy tananyagára építve fejlessze 

tovább a tanulók villamos alapismereteit, amelyek elsajátítása után képesek lesznek a további 

szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak tanulására, a szakmára jellemző egyszerűbb számítási, 

tervezési feladatok elvégzésére. Cél a műszaki alapozásra építve a tanulók áramköri szemléletének 

fejlesztése. Ismerjék meg a tanulók az áramköri alaptörvényeket és képesek legyenek az 

alapösszefüggések felismerésére, megértésére és az alapvető elektrotechnikai számítások 

elvégzésére. 

 

3.7.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások: 

— 

 

3.7.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: 
Villamosságtan, egyismeretlenes egyenletek, számolási készség, mértékegységek, informatikai 

ismeretek 

 

3.7.1.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát 

az 5. számú táblázat tartalmazza. 
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3.7.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek,  

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Egyszerű 

áramkörök 

jellemzőit 

méréssel 

megállapítja. 

Ismeri az egyen- 

áramú áramkörök 

vizsgálati 

módszereit. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

A mérés céljának 

megfelelő mérőesz- 

közt kiválasztja. 

Törekszik a mérés 

körülményeinek 

biztosítására. 

Betartja a munka- 

védelmi előírásokat. 

Alkalmazza a 

vonatkozó 

szabványokat. 

Szakszerű és bal- 

esetmentes 

munkavégzésre 

törekszik. 

 

 

Kondenzátor 

kapacitását méréssel 

meghatározza. 

Ismeri a villamos 

tér jellemzőit, tudja 

a kapacitás és a 

kondenzátor 

fogalmát. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Elektronikus mérési 

jegyzőkönyv 

készítése 

Méréssel 

meghatározza a 

villamos 

forgógépek 

jellemzőit. 

 
Ismeri a forgó 

mágneses tér 

jellemzőit. 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése, 

böngészése, szűrése, 

felhasználása és 

rendszerezése 

Transzformátorok 

mérését végzi. 

Ismeri az indukció 

törvényét. 

 

Irányítással 

Elektronikus mérési 

jegyzőkönyv 

készítése 

 

Villamos kiviteli 

terv alapján 

installációt épít. 

 

Ismeri az 

elektronikai CAD-

szoftverek 

alkalmazását. 

 
 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése, 

böngészése, szűrése, 

felhasználása és 

rendszerezése 

 
 

3.7.1.6 A tantárgy témakörei 
 

3.7.1.6.1 Aktív és passzív hálózatok 
A passzív és az aktív villamos hálózatok fogalma 

Összetett passzív hálózatok helyettesítése eredő ellenállással 

Nevezetes passzív villamos hálózatok: 

Terheletlen és terhelt feszültségosztó kapcsolás alkalmazása Aktív 

villamos hálózatok 

A valóságos feszültséggenerátor, a valóságos áramgenerátor és jellemzőik, rajzi jelölésük 

Feszültséggenerátorok 

Generátorok helyettesít képei: Thevenin-helyettesítőkép, Norton-helyettesítőkép 

A helyettesítőképek jellemzői: üresjárási feszültség, rövidzárási áram, belső ellenállás 

Thevenin- és Norton helyettesítőképek kölcsönös átalakítása 

A szuperpozíció elve 

Valóságos generátort és terhelő ellenállást tartalmazó hálózat jellemzői A 

teljesítményillesztés fogalma 

A generátorok hatásfokának fogalma és számítása 

Feszültség- és áramgenerátorok soros, párhuzamos és vegyes kapcsolásának helyettesítése egy 

generátorral 

Villamos munka, teljesítmény mérése 

 

3.7.1.6.2 Villamos erőtér, kondenzátor A 
villamos tér jellemzői, összefüggései 

Anyagok viselkedése a villamos térben, a szigetelő anyagok tulajdonságai 

Kondenzátor, a kapacitás fogalma, jelölése, áramköri jele 

Síkkondenzátor kapacitásának meghatározása, mérése 
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Kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolásának mérése 

Kondenzátorok töltése, kisütése 

 

3.7.1.6.3 Mágneses tér 
A mágneses tér fogalma, kialakulása, jellemzői 

Anyagok viselkedésének vizsgálata mágneses térben, a mágnesezési görbe ismerete és alkalmazása, 

egyszerű mágneses körök számítása 

Indukciótörvény és Lenz-törvény, gyakorlati alkalmazásuk, az indukció 

Mozgási, nyugalmi, ön- és kölcsönös indukció 

Tekercsek eredő induktivitásának számítása és mérése soros, párhuzamos és vegyes kapcsolás esetén 

A transzformátor fogalmának, felépítésének és működésének ismerete, gyakorlati alkalmazása 

 

3.7.1.6.4 Váltakozó áramú hálózatok 
A szinuszosan váltakozó feszültség és áram fogalmának és létrehozásának ismerete 

Váltakozó mennyiségek ábrázolása, jellemzőinek ismerete és alkalmazása 

Ellenállás, kondenzátor és tekercs viselkedésének ismerete és mérése 

Reaktancia, impedancia, váltakozó áramú teljesítmények fogalmának ismerete és alkalmazása 

Összetett váltakozó áramú körök ismerete, mérési kapcsolás összeállítása, alapfogalmak igazolása 

 

3.7.1.6.5 Többfázisú hálózatok A 
háromfázisú rendszer 

Generátor háromszögkapcsolása, csillagkapcsolása  

Fogyasztó háromszögkapcsolása, csillagkapcsolása 

Fázisfeszültség és áram, vonali feszültség és áram fogalma, számítása  

Három- és négyvezetékes rendszerek 

A háromfázisú rendszer teljesítménye  

Szimmetrikus és aszimmetrikus terhelés  

A villamos energia szállítása és elosztása  

Forgó mágneses tér 

A villamos gépek elméletének alapjai  

A transzformátor felépítése, működése 

Villamos forgógépek, szinkrongépek, aszinkrongépek 

 

3.7.1.6.6 Villamosipari CAD CAD-
szoftverek a villamos iparban 

Villamos kiviteli terveket olvas, értelmez és használ 

 

3.7.1.6.7 Mérés 
Villamos méréseket végez 

Elektronikai alkatrészek működését méri és elemzi (diódák, tranzisztorok) 
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3.7.2 Elektronika tantárgy  
 

Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök 

szerinti bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 
 

3.7.2.1 A tantárgy tanításának fő célja: 
Az elektronika tantárgy tanításának célja, hogy segítse a tanulók áramköri szemléletének ki- alakulását 

és fejlesztését, elsajátíttassa a tanulókkal az elektronika alapjait, megalapozva a szakmai tantárgyak 

tananyagainak feldolgozását, valamint azt, hogy a tanulók az elektronikai áramkörök alaptörvényeit és 

alapösszefüggéseit megértsék, képesek legyenek elektronikai kapcsolások méretezésére. A tanulók 

behatóan megismerjék és a gyakorlatban is alkalmazni tudják az elektronikai egységek, rendszerek 

működéséről tanultakat. 

 

3.7.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások: 

— 

 

3.7.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: 
Villamosságtan, egyismeretlenes egyenletek, számolási készség, mértékegységek, informatika 

ismeretek 

 

3.7.2.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát 
az 5. számú táblázat tartalmazza. 

 

3.7.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek,  

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Számítással és mé- 

réssel megállapítja a 

kétpólusok és négy- 
pólusok 
összefüggéseit.- 

Ismeri a kétpólusok 

és a négypólusok 

fogalmát és 

összefüggéseit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 
Törekszik a 

megfelelő 

mérőeszköz 

kiválasztására, a 

mérés 

körülményeinek 

biztosítására. 

Betartja a munka- 

védelmi 

előírásokat. 

Alkalmazza a 

vonatkozó 

szabványokat. 

Szakszerű és bal- 

esetmentes 

munkavégzésre 

törekszik. 

Digitális oktatási 

anyagok használata 

A működési 
környezet jellemzői 
figyelembe véve 
szűrőáramkört hoz 
létre.- 

Ismeri a szűrőáram- 
körök 

alkalmazásának 

módját. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Digitális tartalmak 
keresése, 
böngészése, 
szűrése, 
felhasználása és 
rendszerezése 

Közös emitteres 

kapcsolást épít, 

munkapontját 

beállítja. 

 

Ismeri az erősítők 

jellemzőit. 

 
Irányítással 

Elektronikus 

mérési 

jegyzőkönyv 

készítése 

Logikai változókkal 
leírt függvényeket 
egyszerűsít. 

Ismeri a digitális 
technika 
azonosságai 

Teljesen önállóan  

Jelgenerátor 

segítségével 

vizsgálójelet állít 

elő. 

Ismeri a függvény- 

generátorokkal 

előállítható jelek 

beállítását. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Stabilizált 
tápegységet 

Ismeri a 

tápegységek 

Teljesen önállóan  
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Készségek,  

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

áramkörön 
megkeres, 
működését 
méréssel ellenőrzi. 

felépítését 

működését. 
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Megérti az egyszerű 

analóg áramkör 

kapcsolási rajzát. 

Kapcsolási rajzot 

olvas. 

Ismeri az 

elektronikai CAD-

szoftverek 

használatát. 

Ismeri az 

elektronikai 

rajzjeleket. 

 
 

Teljesen önállóan 

  

Szakmai tervező- 

szoftverek 

használata 

 

 

3.7.2.6 A tantárgy témakörei 
 

3.7.2.6.1 Villamos áramköri alapismeretek 
A villamos áram és a villamos töltés fogalma, mértékegysége 

Az áramkör fogalma, Ohm és Kirchoff I., II. törvénye, ellenállási számítások 

Feszültségosztás, áramosztás törvénye, hídkapcsolások 

Passzív elektronikai áramkörök 

Kétpólusok, négypólusok 

 

3.7.2.6.2 Félvezető alapismeretek 
Félvezető anyagok 

Hőfokfüggő, fényfüggő és feszültségfüggő elemek jellemzői Analóg 

áramkörök félvezető alkatrészei: diódák, tranzisztorok A tranzisztorok 

kapcsolóüzeme 

Tranzisztoros meghajtóáramkörök 

Integrált műveleti erősítők felépítése, jellemzői, alapkapcsolások 

Komparátorok, Schmitt-triggerek 

Teljesítményelektronikai elemek, áramkörök, eszközök 

 

3.7.2.6.3 Szűrőáramkörök 
Szűrőáramkörök szerepe 

Alul-, felüláteresztő és sávszűrők kialakítása 

Gyakorlati alkalmazásuk 

 

3.7.2.6.4 Elektronikai tervezés 
Egyszerű villamos kapcsolási rajzok készítése 

Elektronikus áramkörök tervezése CAD-szoftverrel 

Dokumentáció alapján villamos áramkör építése Villamos 

kéziszerszámok 

Elektronikus áramkörök készítése (NYÁK) 

Áramköri elemek beültetése kapcsolási rajz alapján (ellenállás, kondenzátor stb.) 

 

3.7.2.6.5 Erősítő áramkörök 
Általános erősítők alkalmazásának célja és jellemzése, az erősítőkkel szemben támasztott gyakorlati 

követelmények 

A zajok és torzítások fogalma, okai, fajtái és jellemzői, valamint csökkentésének lehetőségei a 
gyakorlatban 

A negatív és pozitív visszacsatolás elve 

Bipoláris tranzisztoros erősítő alapkapcsolások működésének vizsgálata (földelt emitteres 

alapkapcsolás) 

Munkaponti adatok értelmezése 

Egyenáramú munkapont beállításával kapcsolatos feladatok elvégzése 

Váltakozó áramú jellemzők meghatározása 

Átviteli karakterisztika, a sávszélesség fogalma 
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3.7.2.6.6 Stabilizátorok  
Soros és párhuzamos stabilizálás elve 

Az elemi stabilizátor és az áteresztő tranzisztoros feszültségstabilizátor megvalósítása, jellemzői 

Kapcsolóüzemű stabilizátorok működésének elve 

Stabilizált tápegység blokkvázlata, működése, jellemzői 

Tápegységek felépítése, működése 

Ipari kivitelű kapcsolóüzemű tápegységek 

 

3.7.2.6.7 Integrált műveleti erősítők 
Integrált műveleti erősítő: blokkséma, jellemző paraméterei, az ideális műveleti erősítő jellemzői 

Alapkapcsolások műveleti erősítővel 

Műveleti erősítők alkalmazásai: különbségképző áramkör, előjelfordító feszültségösszegző áramkör 

 

3.7.2.6.8 Digitális technika 
Információ, információforrások, analóg és digitális információábrázolás. Számrendszerek (2-es,10-

es,16-os alapú), számrendszerek közötti konverziók 

Bináris összeadás, előjeles számábrázolások BCD és 

egyéb kódok ismerete 

Hibafelismerés és -javítás: paritás, Hamming-távolság fogalma, hibafelismerés, hibajavítás feltételei.  

Alfanumerikus kódok (ASCII) 

Boole-algebra. Logikai változók és logikai függvények fogalma 

Egyváltozós logikai függvények: biztos „0”, biztos „1”, ismétlés, negáció (igazságtáblázat, áramköri 

jelölés) 

Kétváltozós logikai függvények (igazságtáblázatok, áramköri jelölések, műveleti jelek) Boole-

algebra alaptörvényei: kommutatív, disztributív, asszociatív 

A Boole algebra alaptételei De-Morgan azonosságok 

A többváltozós logikai függvények algebrai alakjai (diszjunktív, konjunktív), algebrai egyszerűsítések 

A többváltozós logikai függvények magadási módjai: szöveges, igazságtáblázat, algebrai alak, 

grafikus alak, kapcsolási vázlat 

Logikai függvények grafikus ábrázolása a függvények egyszerű minimalizálására 

Minimalizálási szabályok diszjunktív alakban. Fogalmak: term, minterm, termsorszám, sorszámos 

függvénymegadás) 

Minimalizálási szabályok konjunktív alakban. Fogalmak: term, Maxterm, termsorszám, sorszámos 

függvénymegadás) 

Három- és négyváltozós függvények realizálása ÉS-VAGY-INVERTER rendszerben 2 szintű 

hálózattal NAND- és NOR-rendszerben, 2 bemenetű kapukkal, többszintű hálózat formájában 

NAND- és NOR-rendszerben) 

Az áramköri késleltetések okozta hazárdok fogalma A 

sorrendi hálózatok fogalma és csoportosítása 

Sorrendi hálózatok alapelemei a tárolók (flip-flopok): RS, JK, D, T tárolók működése, vezérlési 

táblázatai 

Szinkron és aszinkron hálózatok felépítésének alapjai 

 

3.7.2.6.9 Impulzustechnika 
Az impulzusok fajtái (négyszög, trapéz, fűrész, tű) 

Impulzusjellemzők: felfutási idő, lefutási idő, impulzusidő, periódusidő, kitöltési tényező, 

impulzusismétlődési frekvencia, túllövés, tetőesés 

Aktív és passzív jelformáló áramkörök 

Differenciáló áramkör – felépítés, működés, jelalak 

Integráló áramkör – felépítés, működés, jelalak 

Tranzisztorok és műveleti erősítő kapcsolóüzeme 
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Multivibrátorok jellemzői, alkalmazási területük (astabil, bistabil és monostabil) Schmitt-

trigger alkalmazási területe 

 

3.7.2.6.10 Digitális integrált áramkörök 
Bipoláris és MOS logikai integrált áramkörök. Katalógusadatok: tápfeszültség, logikai szintek 

feszültségtartományai 

Különböző áramkörcsaládok illesztésének szempontjai 
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P R O G R A M T A N T E R V 
 

 

10. GÉPÉSZET 

ágazathoz tartozó 
5 0715 10 06 Gépgyártás-technológiai technikus szakmához 

 

 

1. A szakma alapadatai 

 

1.1 Az ágazat megnevezése: Gépészet 
1.2 A szakma megnevezése: Gépgyártás-technológiai technikus 
1.3 A szakma azonosítószáma: 5 0715 10 06 
1.4 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 
1.5 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 
1.6 Ágazati alapoktatás megnevezése: Műszaki ágazati alapoktatás 

 

 

2. A képzés szerkezete és tartalma 

 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 

(II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a 

helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható 

időkeretet. 

 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem került élesen elválasztásra. A központi cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást.  

 

Az egyes tantárgyaknál meghatározásra került az oktatás helyszíne, mely biztosítja a tantárgy teljes 

tartalmát tekintve az órakeretnek a 2020. júniusában kiadott programtanterv  szerinti minimálisan 

százalékát gyakorlati körülmények között oktathassuk.  

 

A tantermi az elméleti, a tanműhely, mint helyszín az iskola tanműhelyében történő, valamint az 

üzemi jelöléssel a termelőüzemben történő oktatásra tervezett időkeretet adja meg. A tanműhely és 

az üzemi jelöléssel meghatározott óraszámok az elsősorban gyakorlati oktatásra koncentráló témák 

oktatására fokuszálnak ezzel biztosítva a javaslatnak megfelelő százalékos arányt. 

 

A szakmai oktatás gyakorlatigényességét és projektszemléletét kívánjuk erősíteni  a fenti 

megosztással, nem kis figyelmet szentelve az évfolyamok sikeres elvégzése utáni eredményes 

vizsgatevékenység, valamint ennek lezárultával a tanulóink szakmai tudását stabilan megalapozva 

bocsáthassuk útjukra a munkavilágába. 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

 

8. számú táblázat 

 

évfolyam  9. 10. 11. 12. 13. 
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Munkavállalói 

ismeretek 
Munkavállalói ismeretek 3.1 18 18                                   18 

Munkavállalói 

idegen 

nyelv  

Munkavállalói idegen 

nyelv 
3.2                                 62 62     62 

Műszaki 

alapozás 

Villamos alapismeretek 3.3.1 90 18 72   198 72 126                           288 

Gépészeti alapismeretek 3.3.2 144   144   126 36 90                           270 

Gyártás-

előkészítés 
Gyártás-előkészítés 3.4.1                 72   72                   72 

Gépi forgácsolás 

Forgácsoló 

megmunkálások 
3.5.1                 288 72   216         93   93   381 

Minőség-ellenőrzés 3.5.2                         62   62           62 
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Korszerű 

forgácsolási 

technológiák 

CNC-gépkezelés és -

forgácsolás 
3.6.1                                 155   93 62 155 

A CNC-programozás 

alapjai 
3.6.2                                 62   62   62 

Gépészeti 

ismeretek és 

gyártástervezés 

Műszaki számítások 3.7.1                 72 72     93 93             165 

Műszaki rajz 3.7.2                 72   72   62   62           134 

Anyagismeret és 

gyártástechnológia 
3.7.3                         93   93           93 

Gyártástervezés 3.7.4                                 217   62 155 217 

Szerelés, 

karbantartás 

Szerelés és karbantartás 3.8.1                         62     62 93   62 31 155 

Automatizálás 3.8.2                         62     62 62   62   124 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:                   140                         

 
  

252 36 216 0 324 108 216 0 504 144 144 216 434 93 217 124 744 62 434 248 2258 
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9. számú táblázat 

 
évfolyam  9. 10. 11. 12. 13. 

  

Heti óraszám évfolyamonként  

  

7 

ta
n

te
rm

i 

ta
n

m
ű

h
el

y 

ü
ze

m
i 

9 

ta
n

te
rm

i 

ta
n

m
ű

h
el

y 

ü
ze

m
i 

14 

ta
n

te
rm

i 

ta
n

m
ű

h
el

y 

ü
ze

m
i 

14 

ta
n

te
rm

i 

ta
n

m
ű

h
el

y 

ü
ze

m
i 

24 

ta
n

te
rm

i 

ta
n

m
ű

h
el

y 

ü
ze
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i 

Munkavállalói 

ismeretek 
Munkavállalói ismeretek 3.1 0,5 0,5                                   

Munkavállalói idegen 

nyelv  
Munkavállalói idegen nyelv 3.2                                 2 2     

Műszaki alapozás 
Villamos alapismeretek 3.3.1 2,5 0,5 2   5,5 2 3,5                           

Gépészeti alapismeretek 3.3.2 4   4   3,5 1 2,5                           

Gyártás-előkészítés Gyártás-előkészítés 3.4.1                 2   2                   

Gépi forgácsolás 
Forgácsoló megmunkálások 3.5.1                 8 2 0 6         3   3   

Minőség-ellenőrzés 3.5.2                         2   2           

Korszerű forgácsolási 

technológiák 

CNC-gépkezelés és -forgácsolás 3.6.1                                 5   3 2 

A CNC-programozás alapjai 3.6.2                                 2   2   

Gépészeti ismeretek 

és gyártástervezés 

Műszaki számítások 3.7.1                 2 2     3 3             

Műszaki rajz 3.7.2                 2   2   2   2           

Anyagismeret és 

gyártástechnológia 
3.7.3                         3   3           

Gyártástervezés 3.7.4                                 7   2 5 
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Szerelés, karbantartás 
Szerelés és karbantartás 3.8.1                         2     2 3   2 1 

Automatizálás 3.8.2                         2     2 2   2   

 
  

7 1 6 0 9 3 6 0 14 4 4 6 14 3 7 4 24 2 14 8 
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10. számú táblázat 
 

 

évfolyam  1/13. 2/14. 

ö
ss

ze
se

n
 

Összóraszám évfolyamonként     1224 
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ze
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i 1054 
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ze
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Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek 3.1         31 31     31 

Munkavállalói idegen 

nyelv (technikus szakmák esetén) 
Munkavállalói idegen nyelv 3.2         62 62     62 

Műszaki alapozás 
Villamos alapismeretek 3.3.1 288 36 252           288 

Gépészeti alapismeretek 3.3.2 288 72 216           288 

Gyártás-előkészítés Gyártás-előkészítés 3.4.1         93 31   62 93 

Gépi forgácsolás 
Forgácsoló megmunkálások 3.5.1 144 72   72 186 62 124   330 

Minőség-ellenőrzés 3.5.2 72   72           72 

Korszerű forgácsolási technológiák 
CNC-gépkezelés és -forgácsolás 3.6.1         155   93 62 155 

A CNC-programozás alapjai 3.6.2         62   62   62 

Gépészeti ismeretek és gyártástervezés 

Műszaki számítások 3.7.1 180 180             180 

Műszaki rajz 3.7.2 108   108           108 

Anyagismeret és gyártástechnológia 3.7.3 72     72         72 

Gyártástervezés 3.7.4         217   62 155 217 

Szerelés, karbantartás 
Szerelés és karbantartás 3.8.1 72     72 124     124 196 

Automatizálás 3.8.2         124 31   93 124 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:   160                 
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692 180 324 108 527 109 171 248 1179 
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11. számú táblázat 
 

 

 

évfolyam  1/13. 2/14. 

Heti óraszám évfolyamonként  

  
  34 
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ze
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i 34 
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ze
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Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek 3.1         1 1     

Munkavállalói idegen 

nyelv (technikus szakmák esetén) 
Munkavállalói idegen nyelv 3.2         2 2     

Műszaki alapozás 
Villamos alapismeretek 3.3.1 8 1 7           

Gépészeti alapismeretek 3.3.2 8 2 6           

Gyártás-előkészítés Gyártás-előkészítés 3.4.1         3 1   2 

Gépi forgácsolás 
Forgácsoló megmunkálások 3.5.1 4 2   2 6 2 4   

Minőség-ellenőrzés 3.5.2 2   2           

Korszerű forgácsolási technológiák 
CNC-gépkezelés és -forgácsolás 3.6.1         5   3 2 

A CNC-programozás alapjai 3.6.2         2   2   

Gépészeti ismeretek és gyártástervezés 

Műszaki számítások 3.7.1 5 5             

Műszaki rajz 3.7.2 3   3           

Anyagismeret és gyártástechnológia 3.7.3 2     2         

Gyártástervezés 3.7.4         7   2 5 

Szerelés, karbantartás Szerelés és karbantartás 3.8.1 2     2 4     4 
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Automatizálás 3.8.2         4 1   3 

 
  

34 10 18 6 34 7 11 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. számú táblázat 

Gyakorlati helyszínen (tanműhelyi és termelőüzemi) történő képzés aránya az 

összóraszámhoz képest 
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Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek 3.1 18 18 0 0 0% 31 31 0 0 0% 

Munkavállalói idegen 

nyelv  
Munkavállalói idegen nyelv 3.2 62 62 0 0 0% 62 62 0 0 0% 

Műszaki alapozás 
Villamos alapismeretek 3.3.1 288 90 198 0 69% 288 36 252 0 88% 

Gépészeti alapismeretek 3.3.2 270 36 234 0 87% 288 72 216 0 75% 

Gyártás-előkészítés Gyártás-előkészítés 3.4.1 72 0 72 0 100% 93 31 0 62 67% 

Gépi forgácsolás 
Forgácsoló megmunkálások 3.5.1 381 72 93 216 81% 330 134 124 72 59% 

Minőség-ellenőrzés 3.5.2 62 0 62 0 100% 72 0 72 0 100% 

Korszerű forgácsolási 

technológiák 

CNC-gépkezelés és -forgácsolás 3.6.1 155 0 93 62 100% 155 0 93 62 100% 

A CNC-programozás alapjai 3.6.2 62 0 62 0 100% 62 0 62 0 100% 

Gépészeti ismeretek és 

gyártástervezés 

Műszaki számítások 3.7.1 165 165 0 0 0% 180 180 0 0 0% 

Műszaki rajz 3.7.2 134 0 134 0 100% 108 0 108 0 100% 

Anyagismeret és gyártástechnológia 3.7.3 93 0 93 0 100% 72 0 0 72 100% 

Gyártástervezés 3.7.4 217 0 62 155 100% 217 0 62 155 100% 

Automatizálás 3.8.2 124 0 62 62 100% 124 31 0 93 75% 
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13. számú táblázat  

Összóraszám évfolyamonként 

   9. 10. 11. 12. 13. 1/13. 2/14. 
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Munkavállalói 

ismeretek 

3.1 
18 18                                           31 31     

Álláskeresés 3.1.1.6

.1 
7 7                                           12 12     

Munkajogi 

alapismeretek 

3.1.1.6

.2 
4 4                                           6 6     

Munkaviszony 

létesítése 

3.1.1.6

.3 
4 4                                           6 6     

Munkanélküliség 3.1.1.6

.4 
4 4                                           6 6     

Munkavállalói 

idegen nyelv 

3.2 
                                62 62             62 62     

Az álláskeresés 

lépései, 

álláshirdetések 

3.2.1.6

.1                                 12 12             12 12     

Önéletrajz és 

motivációs levél 

3.2.1.6

.2 
                                19 19             19 19     

„Small talk” – 

általános 

társalgás 

3.2.1.6

.3                                 12 12             12 12     
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Állásinterjú 3.2.1.6

.4 
                                19 19             19 19     

Villamos 

alapismeretek 

3.3.1 
90 18 72   198 72 126                           288 36 252           

Villamos 

áramkör 

3.3.1.6

.1 
36 18     72 72                             90 36 54           

Villamos 

áramkör 

ábrázolása 

3.3.1.6

.2 18   18                                   18   18           

Villamos 

áramkör 

kialakítása 

3.3.1.6

.3 36   36                                   36   36           

Villamos 

biztonságtechnik

a 

3.3.1.6

.4 18   18   18   18                           36   36           

Villamos 

áramkörök 

mérése, 

dokumentálása 

3.3.1.6

.5 
        108   108                           108   108           

Gépészeti 

alapismeretek 

3.3.2 
144   144   126 36 90                           288 72 216           

Munkabiztonság, 

tűz- és 

környezetvédele

m 

3.3.2.6

.1 
        18 18                             18 18             
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Műszaki rajz 

alapjai 

3.3.2.6

.2 
72   72                                   72   72           

Anyag- és 

gyártásismeret 

3.3.2.6

.3 
        18 18                             54 54             

Fémipari 

alapmegmunkálá

sok 

3.3.2.6

.4 72   72                                   72   72           

Projektmunka 3.3.2.6

.5 
        90   90                           72   72           

Gyártás-

előkészítés 

3.4.1 
                72   72                           93 31   62 

Anyagválasztás 3.4.1.6

.1 
                7   7                           22 22     

A 

forgácsolószersz

ámok anyagai 

3.4.1.6

.2                 4   4                           6     6 

Segédanyagok 3.4.1.6

.3 
                4   4                           9 9     

Műszaki 

dokumentációk 

3.4.1.6

.4 
                29   29                           25     25 

Forgácsoló 

szerszámgépek 

3.4.1.6

.5 
                14   14                           16     16 

Szerszámgépek 

készülékei 

3.4.1.6

.6 
                7   7                           6     6 
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Pneumatikus és 

hidraulikus 

rendszerek 

elemei 

3.4.1.6

.7 
                7   7                           9     9 

Forgácsoló 

megmunkálások 

3.5.1 
                288 72   216         93   93   144 72   72 186 62 124   

A forgácsolás 

alapjai 

3.5.1.6

.1 
                36 36   0                 54 36   18         

Esztergálás 3.5.1.6

.2 
                86 14   72                 54 36   18 31 31     

Marás 3.5.1.6

.3 
                72 11   61                 7     7 31 31     

Furatmegmunkál

ások 

3.5.1.6

.4 
                32 7   25                 11     11 31   31   

Köszörülés 3.5.1.6

.5 
                25 4   22                         31   31   

Egyéb forgácsoló 

megmunkálások 

3.5.1.6

.6 
                18     18                 7     7         

Karbantartási 

feladatok 

3.5.1.6

.7 
                18     18                 11     11         

Projektmunka 3.5.1.6

.8 
                                93   93           62   62   

Minőség-

ellenőrzés 

3.5.2 
                        62   62           72   72           
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Geometriai 

mérések 

3.5.2.6

.1 
                        16   16           25   25           

Alak- és 

helyzettűrések 

3.5.2.6

.2 
                        16   16           18   18           

Felületi érdesség 3.5.2.6

.3 
                        12   12           4   4           

Anyagvizsgálatok 3.5.2.6

.4 
                        12   12           18   18           

Statisztikai 

folyamatszabályz

ó rendszerek 

3.5.2.6

.5                         3   3           4   4           

Minőségbiztosítá

si rendszerek 

3.5.2.6

.6 
                        3   3           4   4           

CNC-gépkezelés 

és -forgácsolás 

3.6.1 
                                155   93 62         155   93 62 

A gépkezelés 

alapjai 

3.6.1.6

.1 
                                31   31           31   31   

Munkadarab- és 

szerszámbefogás 

3.6.1.6

.2 
                                16   16           16   16   

Programszerkesz

tés, -tesztelés 

3.6.1.6

.3 
                                31   0 31         31     31 

Megmunkálások 3.6.1.6

.4 
                                47   47 0         47   47   
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Projektmunka 3.6.1.6

.5 
                                31     31         31     31 

A CNC-

programozás 

alapjai 

3.6.2 

                                62   62           62   62   

A programozás 

alapjai 

3.6.2.6

.1 
                                9   9           9   9   

Címkódos 

programozás 

3.6.2.6

.2 
                                9   9           6   6   

Esztergálási 

műveletek 

programozása 

3.6.2.6

.3                                 19   19           19   19   

Marási 

műveletek 

programozása 

3.6.2.6

.4                                 19   19           19   19   

Furatmegmunkál

ási műveletek 

programozása 

3.6.2.6

.5                                 6   6           9   9   

Műszaki 

számítások 

3.7.1 
                72 72     93 93             180 180             

A mechanika 

alapjai 

3.7.1.6

.1 
                72 72                     72 72             

Gépszerkezettan 3.7.1.6

.2 
                        93 93             108 108             

Műszaki rajz 3.7.2                 72   72   62   62           108   108           
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Műszaki rajz 3.7.2.6

.1 
                72   72   0   0           54   54           

CAD-rajzolás és 

modellezés 

3.7.2.6

.2 
                        62   62           54   54           

Anyagismeret és 

gyártástechnoló

gia 

3.7.3 

                        93   93           72     72         

Nemfémes 

szerkezeti 

anyagok 

3.7.3.6

.1                         19   19           11     11         

Fémek és 

ötvözeteik 

3.7.3.6

.2 
                        12   12           11     11         

Hőkezelések 3.7.3.6

.3 
                        12   12           11     11         

Hidegalakítások 3.7.3.6

.4 
                        12   12           11     11         

Melegalakítások 3.7.3.6

.5 
                        12   12           11     11         

Öntés 3.7.3.6

.6 
                        12   12           7     7         

Porkohászat 3.7.3.6

.7 
                        6   6           7     7         

3D nyomtatás 3.7.3.6

.8 
                        6   6           4     4         
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Gyártástervezés 3.7.4                                 217   62 155         217   62 155 

Technológiai 

tervezés 

3.7.4.6

.1 
                                62   62           62   62   

Számítógéppel 

segített 

gyártástervezés 

3.7.4.6

.2                                 62     62         62     62 

Projektmunka 3.7.4.6

.3 
                                93     93         93     93 

Szerelés és 

karbantartás 

3.8.1 
                        62     62 93   62 31 72     72 124     124 

Kötéstechnológiá

k 

3.8.1.6

.1 
                        62     62         72     72         

Szereléstechnoló

gia tervezése 

3.8.1.6

.2 
                                31   31           31     31 

Gépegységek 

szerelése 

3.8.1.6

.3 
                                31   31           31     31 

Gépegységek 

karbantartása 

3.8.1.6

.4 
                                25     25         31     31 

Szerszámgépek 

pontossági 

vizsgálata 

3.8.1.6

.5                                 6     6         31     31 

Automatizálás 3.8.2                         62     62 62   62           124 31   93 

Pneumatikus 

vezérlések 

3.8.2.6

.1 
                        62     62                 62 31   31 
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Elektropneumati

kus vezérlések 

3.8.2.6

.2 
                                19   19           19     19 

A hidraulika 

alapjai 

3.8.2.6

.3 
                                12   12           12     12 

Ipari robotok 

alkalmazásának 

alapjai 

3.8.2.6

.4                                 16   16           16     15 

Gyártórendszere

k 

3.8.2.6

.5 
                                16   16           16     16 
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Munkavállalói 

ismeretek 

3.1 
0,5 0,5                                           1,0 1,0     

Álláskeresés 3.1.1.6

.1 
0,2 0,2                                           0,4 0,4     

Munkajogi 

alapismeretek 

3.1.1.6

.2 
0,1 0,1                                           0,2 0,2     

Munkaviszony 

létesítése 

3.1.1.6

.3 
0,1 0,1                                           0,2 0,2     

Munkanélküliség 3.1.1.6

.4 
0,1 0,1                                           0,2 0,2     

Munkavállalói 

idegen nyelv 

3.2 
                                2,0 2,0             2,0 2,0     

Az álláskeresés 

lépései, 

álláshirdetések 

3.2.1.6

.1                                 0,4 0,4             0,4 0,4     

Önéletrajz és 

motivációs levél 

3.2.1.6

.2 
                                0,6 0,6             0,6 0,6     

„Small talk” – 

általános 

társalgás 

3.2.1.6

.3                                 0,4 0,4             0,4 0,4     
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Állásinterjú 3.2.1.6

.4 
                                0,6 0,6             0,6 0,6     

Villamos 

alapismeretek 

3.3.1 
2,5 0,5 2,0   5,5 2 3,5                           8,0 1,0 7,0           

Villamos 

áramkör 

3.3.1.6

.1 
0,5 0,5     2 2                             2,5 1,0 1,5           

Villamos 

áramkör 

ábrázolása 

3.3.1.6

.2 0,5   0,5                                   0,5   0,5           

Villamos 

áramkör 

kialakítása 

3.3.1.6

.3 1,0   1,0                                   1,0   1,0           

Villamos 

biztonságtechnik

a 

3.3.1.6

.4 0,5   0,5   0,5   0,5                           1,0   1,0           

Villamos 

áramkörök 

mérése, 

dokumentálása 

3.3.1.6

.5 
        3,0   3,0                           3,0   3,0           

Gépészeti 

alapismeretek 

3.3.2 
4,0   4,0   3,5 1,0 2,5                           8,0 2,0 6,0           

Munkabiztonság, 

tűz- és 

környezetvédele

m 

3.3.2.6

.1 
        0,5 0,5                             0,5 0,5             
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Műszaki rajz 

alapjai 

3.3.2.6

.2 
2,0   2,0                                   2,0   2,0           

Anyag- és 

gyártásismeret 

3.3.2.6

.3 
        0,5 0,5                             1,5 1,5             

Fémipari 

alapmegmunkálá

sok 

3.3.2.6

.4 2,0   2,0                                   2,0   2,0           

Projektmunka 3.3.2.6

.5 
        2,5   2,5                           2,0   2,0           

Gyártás-

előkészítés 

3.4.1 
                2,0   2,0                           3,0 1,0   2,0 

Anyagválasztás 3.4.1.6

.1 
                0,2   0,2                           0,7 0,7     

A 

forgácsolószersz

ámok anyagai 

3.4.1.6

.2                 0,1   0,1                           0,2     0,2 

Segédanyagok 3.4.1.6

.3 
                0,1   0,1                           0,3 0,3     

Műszaki 

dokumentációk 

3.4.1.6

.4 
                0,8   0,8                           0,8     0,8 

Forgácsoló 

szerszámgépek 

3.4.1.6

.5 
                0,4   0,4                           0,5     0,5 

Szerszámgépek 

készülékei 

3.4.1.6

.6 
                0,2   0,2                           0,2     0,2 
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Pneumatikus és 

hidraulikus 

rendszerek 

elemei 

3.4.1.6

.7 
                0,2   0,2                           0,3     0,3 

Forgácsoló 

megmunkálások 

3.5.1 
                8,0 2,0 0,0 6,0         3,0   3,0   4,0 2,0   2,0 6,0 2,0 4,0   

A forgácsolás 

alapjai 

3.5.1.6

.1 
                1,0 1,0                     1,5 1,0   0,5         

Esztergálás 3.5.1.6

.2 
                2,4 0,4   2,0                 1,5 1,0   0,5 1,0 1,0     

Marás 3.5.1.6

.3 
                2,0 0,3   1,7                 0,2     0,2 1,0 1,0     

Furatmegmunkál

ások 

3.5.1.6

.4 
                0,9 0,2   0,7                 0,3     0,3 1,0   1,0   

Köszörülés 3.5.1.6

.5 
                0,7 0,1   0,6                         1,0   1,0   

Egyéb forgácsoló 

megmunkálások 

3.5.1.6

.6 
                0,5     0,5                 0,2     0,2         

Karbantartási 

feladatok 

3.5.1.6

.7 
                0,5     0,5                 0,3     0,3         

Projektmunka 3.5.1.6

.8 
                                3,0   3,0           2,0   2,0   

Minőség-

ellenőrzés 

3.5.2 
                        2,0   2           2,0   2,0           
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Geometriai 

mérések 

3.5.2.6

.1 
                        0,5   0,5           0,7   0,7           

Alak- és 

helyzettűrések 

3.5.2.6

.2 
                        0,5   0,5           0,5   0,5           

Felületi érdesség 3.5.2.6

.3 
                        0,4   0,4           0,1   0,1           

Anyagvizsgálatok 3.5.2.6

.4 
                        0,4   0,4           0,5   0,5           

Statisztikai 

folyamatszabályz

ó rendszerek 

3.5.2.6

.5                         0,1   0,1           0,1   0,1           

Minőségbiztosítá

si rendszerek 

3.5.2.6

.6 
                        0,1   0,1           0,1   0,1           

CNC-gépkezelés 

és -forgácsolás 

3.6.1 
                                5,0   3,0 2,0         5,0   3,0 2,0 

A gépkezelés 

alapjai 

3.6.1.6

.1 
                                1,0   1,0           1,0   1,0   

Munkadarab- és 

szerszámbefogás 

3.6.1.6

.2 
                                0,5   0,5           0,5   0,5   

Programszerkesz

tés, -tesztelés 

3.6.1.6

.3 
                                1,0     1,0         1,0     1,0 

Megmunkálások 3.6.1.6

.4 
                                1,5   1,5           1,5   1,5   
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Projektmunka 3.6.1.6

.5 
                                1,0     1,0         1,0     1,0 

A CNC-

programozás 

alapjai 

3.6.2 

                                2,0   2           2,0   2,0   

A programozás 

alapjai 

3.6.2.6

.1 
                                0,3   0,3           0,3   0,3   

Címkódos 

programozás 

3.6.2.6

.2 
                                0,3   0,3           0,2   0,2   

Esztergálási 

műveletek 

programozása 

3.6.2.6

.3                                 0,6   0,6           0,6   0,6   

Marási 

műveletek 

programozása 

3.6.2.6

.4                                 0,6   0,6           0,6   0,6   

Furatmegmunkál

ási műveletek 

programozása 

3.6.2.6

.5                                 0,2   0,2           0,3   0,3   

Műszaki 

számítások 

3.7.1 
                2,0 2,0     3,0 3,0             5,0 5,0             

A mechanika 

alapjai 

3.7.1.6

.1 
                2,0 2,0                     2,0 2,0             

Gépszerkezettan 3.7.1.6

.2 
                        3,0 3,0             3,0 3,0             

Műszaki rajz 3.7.2                 2,0   2,0   2,0   2,0           3,0   3,0           
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Műszaki rajz 3.7.2.6

.1 
                2,0   2,0                   1,5   1,5           

CAD-rajzolás és 

modellezés 

3.7.2.6

.2 
                        2,0   2,0           1,5   1,5           

Anyagismeret és 

gyártástechnoló

gia 

3.7.3 

                        3,0   3,0           2,0     2,0         

Nemfémes 

szerkezeti 

anyagok 

3.7.3.6

.1                         0,6   0,6           0,3     0,3         

Fémek és 

ötvözeteik 

3.7.3.6

.2 
                        0,4   0,4           0,3     0,3         

Hőkezelések 3.7.3.6

.3 
                        0,4   0,4           0,3     0,3         

Hidegalakítások 3.7.3.6

.4 
                        0,4   0,4           0,3     0,3         

Melegalakítások 3.7.3.6

.5 
                        0,4   0,4           0,3     0,3         

Öntés 3.7.3.6

.6 
                        0,4   0,4           0,2     0,2         

Porkohászat 3.7.3.6

.7 
                        0,2   0,2           0,2     0,2         

3D nyomtatás 3.7.3.6

.8 
                        0,2   0,2           0,1     0,1         
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Gyártástervezés 3.7.4                                 7,0   2 5         7,0   2,0 5,0 

Technológiai 

tervezés 

3.7.4.6

.1 
                                2,0   2,0           2,0   2,0   

Számítógéppel 

segített 

gyártástervezés 

3.7.4.6

.2                                 2,0     2,0         2,0     2,0 

Projektmunka 3.7.4.6

.3 
                                3,0     3,0         3,0     3,0 

Szerelés és 

karbantartás 

3.8.1 
                        2,0     2,0 3,0   2,0 1,0 2,0     2,0 4,0     4,0 

Kötéstechnológiá

k 

3.8.1.6

.1 
                        2,0     2,0         2,0     2,0         

Szereléstechnoló

gia tervezése 

3.8.1.6

.2 
                                1,0   1,0           1,0     1,0 

Gépegységek 

szerelése 

3.8.1.6

.3 
                                1,0   1,0           1,0     1,0 

Gépegységek 

karbantartása 

3.8.1.6

.4 
                                0,8     0,8         1,0     1,0 

Szerszámgépek 

pontossági 

vizsgálata 

3.8.1.6

.5                                 0,2     0,2         1,0     1,0 

Automatizálás 3.8.2                         2,0     2,0 2,0   2,0           4,0 1,0   3,0 

Pneumatikus 

vezérlések 

3.8.2.6

.1 
                        2,0     2,0                 2,0 1,0   1,0 
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Elektropneumati

kus vezérlések 

3.8.2.6

.2 
                                0,6   0,6           0,6     0,6 

A hidraulika 

alapjai 

3.8.2.6

.3 
                                0,4   0,4           0,4     0,4 

Ipari robotok 

alkalmazásának 

alapjai 

3.8.2.6

.4                                 0,5   0,5           0,5     0,5 

Gyártórendszere

k 

3.8.2.6

.5 
                                0,5   0,5           0,5     0,5 

  
7 1 6 0 9 3 6 0 14 4 4 6 14 3 7 4 24 2 14 8 34 10 18 6 34 7 11 16 
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3. A tanulási területek részletes szakmai tartalma 

 
 

3.4 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, 

meghatározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen 

foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói 

jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az ehhez a 

jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkaválla- láshoz, a 

munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi 

tevékenysége során alkalmazni tud. 

 

3.4.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 

 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások  
____ 

 

3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
3.4.1.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 

5. számú táblázat tartalmazza. 
 

3.4.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

 

Megfogalmazza 

saját 

karriercéljait. 

Ismeri saját 

személyisége 

jellemvonásait, 

annak 

pozitívumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális 

megfogalmazására. 

Megjelenésében 

igényes, 

viselkedésében 

visszafogott. 

Elkötelezett a 

 

 

Szakképzési 

munkaviszonyt 

létesít. 

Ismeri a munka- 

szerződés 

tartalmi és 

formai 

 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 
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követelményeit. szabályos 

foglalkoztatás 

mellett. Törekszik 

a saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon 

követésére. 

Felismeri, 

megnevezi és 

leírja az 

álláskeresés 

mód- szereit. 

 

Ismeri a formális 

és informális 

álláskeresési 

technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes 

álláskeresési 

portálokon 

információkat 

keres, 

rendszerez. 
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3.4.1.6 A tantárgy témakörei 
 

3.4.1.6.1 Álláskeresés 
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 

mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága 

 

3.4.1.6.2 Munkajogi alapismeretek 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 

munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

önkéntes munka 

 

3.4.1.6.3 Munkaviszony létesítése 
Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.  

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei  

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

3.4.1.6.4 Munkanélküliség 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel Az 

álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzések, 

utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) Európai Foglalkoztatási Szolgálat 

(EURES) 
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3.5 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület (technikus 

szakmák esetén) 

 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció. 

 

3.5.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 

 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

3.5.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetés- re 

jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják valósítani a 

kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 

motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően megfogalmazni, megértsék 

egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 

bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett kérdéseket meg 

tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, jövőbeli terveikről 

beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek megfelelő szókinccsel 

ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. Megértsék az adott 

cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcsolatosan kérdéseket, véleményt tudjanak 

formálni. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak keretében 

elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, valamint a főbb 

igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a munkavállalói 

szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen nyelvből 

nyelvtanári végzettséggel. 

 

3.5.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  
Idegen nyelvek 

 

3.5.1.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 
5. számú táblázat tartalmazza. 
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3.5.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Internetes álláskereső 

oldalakon és egyéb 

fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az 

álláskereséshez 

használja a 

kapcsolati tőkéjét. 

 

Ismeri az 

álláskeresést segítő 

fórumokat, 

álláshirdetéseket 

tartalmazó 

forrásokat, 

állásokat hirdető 

vagy 

álláskeresésben 

segítő 

szervezeteket, 

munkaközvetítő 

ügynökségeket. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Törekszik 

kompetenciáinak 

reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek hang- 

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és 

személyes 

kompetenciáinak 

fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív 

készségeit idegen 

nyelven fejleszteni 

(olvasott és hallott 

szöveg értése, írás- 

készség, valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. 

Megjelenése 

visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek 

megfelelni. 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az internetes 

böngészőket és 

álláskereső portálokat, 

és ezek segítségével 

képes szakmájának, 

végzettségének, 

képességeinek 

megfelelő- en 

álláshirdetéseket 

kiválasztani. 

 

 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő 

önéletrajzot 

fogalmaz. 

 

 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok 

tartalmi és formai 

követelményeit. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni ön- 

életrajzsablonokat, 

pl. Europass CV- 

sablon, vagy 

szövegszerkesztő 

program 

segítségével létre tud 

hozni az adott 

önéletrajztípusoknak 

megfelelő 

dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivációs 

levelet ír, melyet a 

megpályázandó állás 

sajátosságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai 

követelményét, 

felépítését, valamint 

tipikus szófordulatait 

az adott idegen 

nyelven. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Szövegszerkesztő 

program segítségével 

meg tud írni egy 

önéletrajzot, 

figyelembe véve a 

formai szabályokat. 

 

Kitölti és a munka- 

adóhoz eljuttatja a 

szükséges 

nyomtatványokat és 

dokumentumokat az 

álláskeresés 

folyamatának 

figyelembevételével. 

 

 

 

Ismeri az 

álláskeresés 

folyamatát. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális 

formanyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai 

követelményeknek 

megfelelő létrehozása, 

e-mailek küldése és 

fogadása, 

csatolmányok letöltése 

és hozzáadása. 

Felkészül az 

állásinterjúra a 

megpályázni kívánt 

állásnak 

megfelelően, a céljait 

szem előtt tartva 

kommunikál az 

interjú során. 

Ismeri az 

állásinterjú menetét, 

tisztában van a 

lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő 

szókincscsel és 

nyelvtani tudással 

rendelkezik. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 
A megpályázni kívánt 

állással kapcsolatban 

képes az internetről 

információt szerezni. 
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Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

Az állásinterjún, az 

állásinterjúra 

érkezéskor vagy a 

kapcsolódó 

telefonbeszélgetések 

során csevegést 

(small talk) 

kezdeményez, a 

társalgást fenntartja 

és befejezi. A 

kérdésekre megfele- 

lő válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, 

amelyek az interjú 

során, az interjút 

megelőző és 

esetlegesen követő 

telefonbeszélgetés 

során vagy az állás- 

interjúra 

megérkezéskor 

felmerülhetnek. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

Az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan 

telefonbeszélgetést 

folytat, időpontot 

egyeztet, tényeket 

tisztáz. 

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival. 

 
Teljesen önállóan 

 

A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét 

munkájára 

vonatkozóan 

alapvetően megérti. 

Ismeri a munka- 

szerződés főbb 

elemeit, 

leggyakoribb 

idegen nyelvű 

kifejezéseit. A 

munkaszerződések, 

munkaköri 

leírásokszókincsét 

értelmezni tudja. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

3.5.1.6 A tantárgy témakörei 
 

3.5.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 
A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset idegen 

nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismerni, hogy saját 

végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirdetés követelményeinek. Az 

álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos 

űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fejlesztése 

történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompetenciákat fejlesztünk 

(íráskészség). 

 

3.5.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél 
A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, tipikus 

szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és 

igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követelményeit. 

Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt gyakori kifejezéseket, 

valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú kompetenciák kifejezéseit idegen 

nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogyan lehet az adott hirdetéshez igazítani 

levelének tartalmát. 
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3.5.1.6.3  „Small talk” – általános társalgás 
A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 

beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, oldja a 

feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a beszélgetés lezárásában. 

Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek a beszélgetőpartnerek számára, 

és az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, 

közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, 

környéken), család, hobbi, szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést 

és a beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak fontos a 

telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. 

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a 

témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során receptív készségeik is 

fejlődnek (hallás utáni értés). 

 

3.5.1.6.4 Állásinterjú 
A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikációt folytatni 

az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű 

szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel 

kapcsolatosan. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran használt 

kifejezéseket. 

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje a 

munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. 

A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a 

leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a témához 

kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív készségek is fejlődnek (hallás 

utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének olvasása során az olvasott szövegértés is 

fejleszthető. 
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3.6 Műszaki alapozás megnevezésű tanulási terület 

 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Egyszerű hálózatokban, alapvető áramköri elemek felhasználásával összeállít egy kapcsolást, a villamos 

biztonsági előírások figyelembevételével. Ehhez az áramforrástól a kapcsolón át az egyszerű terhelésig 

és/vagy a kapcsolót helyettesítő félvezetőig különféle áramköri elemeket felhasznál, az alkatrészek 

funkcionalitására összpontosítva. Egyszerű méréseket végez (feszültség, áram, ellenállás). Munkáját a 

villamos biztonsági előírások figyelembevételével végzi. Ismeri a túláram fogalmát, érti az egyszerű 

zárlatvédelmi eszközök (olvadóbetét, kis- megszakítók) működését. A tanítási terület fő célja, hogy a 

tanulók megismerjék a gépészet alapozó műveleteit, és ezek önálló elvégzéséhez megfelelő gyakorlatot 

szerezzenek. A gyakorlati tevékenységek elvégzése mellett ismerjék meg azoknak az anyagoknak a 

tulajdonságait, egyszerű alakítási lehetőségeit, felhasználási területeit, amelyekkel dolgoznak. A 

gyakorlati tevékenységek elvégzése műszaki dokumentációk alapján történik, melyek 

információtartalmát meg kell ismerni, tudni kell értelmezni, és az alkatrészeket ezek alapján kell 

legyártani. Az elkészített alkatrészek felhasználhatóságáról mérésekkel, minősítéssel kell dönteni. Az 

alapozó ismeretek megszerzése során a megfelelő alkatrészek összeszerelését, kötések létre- hozását is 

el kell végezni a megadott összeállítási dokumentáció alapján. A munkavégzés folyamán be kell tartani 

a munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat. 

 

3.6.1 Villamos alapismeretek tantárgy 

 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

. 
 

3.6.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tanulók ismerjék a villamos szempontból legfontosabb fémes és nemfémes anyagokat, az anyagok 

technológiai jellemzőit, megmunkálási lehetőségeit. A tanulók rendelkezzenek alap-vető 

elektrotechnikai ismeretekkel. Megbízhatóan használják az elektrotechnikai alapfogalmakat, a villamos 

mennyiségek jelöléseit és azok mértékegységeit. Ismerjék az egyszerű villamos áramköröket, azok 

alapvető létesítési, üzemeltetési és védelmi megoldásait. Tudjanak különbséget tenni energetikai és 

jelátviteli áramkör között. Ismerjék a villamos rajzokat, azok alapján képesek legyenek egyszerű 

áramkörök kialakítására. Biztonságosan használjanak kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai 

alapműveletek során. A mechanikus és villamos kötések készítésénél kézügyességük, műszaki 

szemléletük fejlesztése is fontos cél. Ismerjék a villamosság veszélyeit, az ellenük való védekezés 

módjait. Villamos balesetek alkalmával képesek legyenek mentésre, elsősegélynyújtásra. Ismerjék az 

egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés alapelveit, képesek legyenek a körültekintő, 

megfontolt munkavállalói magatartásra. 

 

3.6.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 
speciális elvárások 
___ 
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3.6.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Matematika, fizika, informatika, egyismeretlenes egyenletek, villamosságtan 

 

3.6.1.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 5. 
számú táblázat tartalmazza. 
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3.6.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

Egyszerű 

számításokat végez 

a villa- mos 

alapmennyiségek 

között. 

Ismeri az egyszerű 

áramkör villamos 

alapmennyiségeit, 

összefüggéseit, 
törvényeit. 

 
 Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekszik az 

igényesen 

elkészített 

dokumentáció 

meg- alkotására. 

Kritikusan 

szemléli az 

internetről letöltött 

kapcsolásokat. 

Fontosnak tartja a 

mérőhely rendjét és 

tisztaságát. 

 

Kiválasztja a feladat 

megoldására 

alkalmas 

eszközöket az 

alkatrészeken talál- 

ható jelölések és a 

katalógusadatok 

alapján. 

 
Ismeri az egyszerű 

áramkör felépítését, 

anyagait, eszközeit. 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 
Online katalógust 

használ. 

Adott feladathoz 

kapcsolási rajzokat 

készít és értelmez, 

szabványos 

jelölések 

alkalmazásával. 

 

Ismeri az egyszerű 

világítási 

áramköröket. 

 

Teljesen önállóan 
 
Az internetről 

kapcsolásokat tölt 

le. 

Kiválasztja a mé- 

réshez szüksége 

műszereket. 

Ismeri a villamos 

műszerek jellemzőit és 

használatuk mód-ját. 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Mérési 

tevékenységeket 

végez a 

biztonságvédelmi 

előírások 

betartásával. 

Ismeri a biztonság- 

védelmi szabványok 

előírásait és a mérési 

módszereket. 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Mérési 

tevékenységét 

dokumentálja, 

jegyzőkönyvet 

készít, az 

eredményt 

kiértékeli. 

 

Ismeri a 

dokumentációkészítés 

alap- elveit. 

 

Teljesen önállóan 
 
Irodai 

alapszoftvert 

használ. 

Felismeri a hiba- és 

túláramvédelmi 

eszközök jelzéseit. 

Ismeri az egyszerű 

áramkörök alapvető 

védelmeit, azok 
eszközeit. 

 
Teljesen önállóan 

 

 
 

3.6.1.6 A tantárgy témakörei 
 

3.6.1.6.1 Villamos áramkör 
Villamos alapfogalmak (töltés, áram, feszültség, ellenállás, vezetés, teljesítmény, munka, hatásfok) 

Az áramkör és a villamos áramkör fogalma, felépítése, működése, jellemzői, ábrázolása, összefüggések 

Villamos energiaforrások csoportosítása, jellemzői  

Fogyasztók csoportosítása, jellemzői 

Ellenállás, fajlagos ellenállás Ohm 

törvénye 

Az anyagok csoportosítása villamos szempontból; vezető, szigetelő, félvezető fogalma; példák a 

különböző anyagokra 

A vezetők ellenállását meghatározó tényezők (anyagi minőség, hossz, keresztmetszet)  
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A vezeték ellenállása 

A vezetők és szigetelők ellenállásának hőmérsékletfüggése. 

Az összetett áramkörök fogalma, felépítése, elemei (csomópont, ág, hurok) 

Az összetett áramkörök alaptörvényei és alkalmazásuk (Kirchhoff I., II, áramosztás, feszültségosztás) 

Ellenállások soros, párhuzamos eredője, vegyes kapcsolása két-három ellenállás esetén 

Feszültség- és áramforrások soros és párhuzamos kapcsolása, átalakítása 

Egyszerű energiaforrások (ideális és valóságos feszültségforrás); a feszültségforrás jellemzői 

(üresjárási feszültség, kapocsfeszültség, belső ellenállás, rövidzárási áram) 

Összetett áramkörök egyszerűsítése 

 

3.6.1.6.2 Villamos áramkör ábrázolása 
Villamos rajzok fogalma, fajtái (egyvonalas, többvonalas, elvi, kapcsolási, szerelési, elrendezési, 

nyomvonal-, áramutas stb.) 

A villamos rajzok felépítése  

Vezetékek ábrázolása – vonalak  

Készülékek ábrázolása – jelképek 

Érintkezők és működtetésük (a kapcsoló fogalma, szerepe az áramkörben, jellemzői)  

Fontosabb kapcsolófajták (nyomógomb, mágneskapcsoló [relé]) 

Félvezető alapú alkatrészek (dióda, LED, tranzisztor)  

A villamos rajzok szerepe, használata 

Villamos rajzok készítése szabadkézzel és szimulációs szoftverrel (pl. FluidSIM)  

Villamos rajzok olvasása, értelmezése 

 

3.6.1.6.3 Villamos áramkör kialakítása 
Egyszerű áramkörök kialakítása, működtetése dokumentáció alapján, a villamos biztonsági előírások 

figyelembevételével 

Áramkörök előkészítése feszültség alá helyezésre – szerelői ellenőrzés – készre jelentés  

Világítási áramkörök 

Egyszerű világítási alapkapcsolásokat képes legyen összeállítani (egysarkú kapcsolás, kétsarkú 

[leválasztó] kapcsolás, váltó kapcsolás) 

Mágneskapcsoló (relé) alkalmazásával öntartó kapcsolást képes kialakítani (pl. kétkezes indítás, 

vészleállítás több helyről, egy készülék bekapcsolása és leállítása több helyről) 

 

3.6.1.6.4 Villamos biztonságtechnika 
Villamos biztonságtechnikai ismeretek, MSZ1 szerinti feszültségszintek (kisfeszültség, nagyfeszültség, 

törpefeszültség) 

A villamos áram élettani hatásai; az áramütéses baleset súlyosságát befolyásoló tényezők  

Az áramütés elleni védelem fogalma 

Alapvédelem (közvetlen érintés elleni védelem); szigetelés, burkolat; az IP-védettség fogalma 

Hibavédelem (közvetett érintés elleni védelem) 

A táplálás önműködő lekapcsolása védelmi mód fogalma, működési elve  

A földelővezető színjelölése, a védelmi mód jele a fogyasztói készüléken  

Kettős és megerősített szigetelés 

A védelmi mód működési elve 

A védelmi mód jele a fogyasztói készüléken 

Törpefeszültség 

A védelmi mód működési elve 

A védelmi mód jele a fogyasztói készüléken  

Védőelválasztás 

A védelmi mód működési elve 

A védelmi mód jele a fogyasztói készüléken 

Az MSZ 1585 alapján a szakképzett, kioktatott és laikus személy fogalma (példákkal) 

A feszültségmentesítés lépései; azok alkalmazása épületen (lakóépületen) belül. 
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Műszaki mentés kisfeszültségen; áramütött személy kiszabadítása az áramkörből; az első- segélynyújtás 

alapjai 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges biztonságtechnikai alapismeretek, veszélyhelyzetek 

felismerése 

 

3.6.1.6.5 Villamos áramkörök mérése, dokumentálása 
Mérési alapismeretek, műveletek: a mérés fogalma, analóg és digitális műszerek jellemzői, használata, 

feszültség mérése, áram mérése 

Műszerek jelzései, mért értékek leolvasása  

Méréshatár, skála, mért érték, pontosság 

Analóg és digitális műszer kiválasztása, használata Árammérő 

jellemzői, csatlakoztatása az áramkörhöz 

Feszültségmérő jellemzői, csatlakoztatása az áramkörhöz  

Ellenállásmérés jellemzői, csatlakoztatás az áramkörhöz  

Multiméter használata 

Megfelelő műszer kiválasztása, az optimális méréshatár megválasztása 

Egyszerű áramkörön alapmérések végzése (áramerősség, feszültség, ellenállás) 

Lineáris és nem lineáris fogyasztókon mérési sorozat végzése. 

Egyszerű lineáris fogyasztó U-I jelleggörbéjének felvétele 

Egyszerű nem lineáris fogyasztó pl. izzó U-I jelleggörbéjének felvétele 

Logikai kapcsolatok, ÉS, VAGY kapuk, logikai kapcsolatok megvalósítása kapcsolók és tranzisztorok 

segítségével 

Mérési sorozat önálló elvégzése, dióda alapműködésének megértése céljából (egyenáramú 

megközelítés) 

Az elvégzett munkák szakszerű dokumentálása mérési jegyzőkönyv és/vagy munkanapló formájában. 

Egyszerű irodai szoftverekkel mérési jegyzőkönyv készítése. A mérés leírása, a mérési adatok 

táblázatba rendezése, a mérési eredmények egyszerű diagramban, függ- vényben ábrázolása 

 
 

3.6.2 Gépészeti alapismeretek tantárgy 

 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

3.6.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A gépészeti alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló képes legyen a munka tárgyával 

kapcsolatos dokumentációkat értelmezni, tudjon kézi vázlatokat és dokumentációkat készíteni. Egyszerű 

alkatrészek gyártása és összeszerelése során tudja meghatározni a szükséges munkafázisokat és ezek 

sorrendjét. Ismerje és alkalmazza a darabolás, a kézi forgácsolás és az egyszerű kisgépes megmunkálás 

eljárásait. Tudja elvégezni a legyártott alkatrészek geometriai ellenőrzését, minősítse az adott alkatrészt. 

Az alkatrészekből az összeállítás dokumentációja alapján végezze el az összeszerelést, illesztést, ehhez 

tudjon kötéseket létrehozni. A munkafolyamatot és eredményét dokumentálja. Munkája során tartsa be 

a munkabiztonsági előírásokat. 

3.6.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 
speciális elvárások 
___ 

 

3.6.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Matematika, fizika, informatika, egyismeretlenes egyenletek, technika, síkmértani fogalmak, testek, 

anyagok és jellemzőik 
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3.6.2.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 5. 
számú táblázat tartalmazza. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Értelmezi és ismerteti a 

műszaki 

dokumentációk (alkat- 

részrajz, összeállítási 

rajz, darabjegyzék stb.) 

információtartalmát, az 

alkatrész(ek) 

felépítését, előírásait és 

funkcióját. 

 
Ismeri a géprajzi 

szabályokat, 

előírásokat. Ismeri a 

műszaki rajzok tartalmi 

követelményeit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 
 

Törekszik a pontos 

munkavégzésre, 

munkahelyi 

környezetének rendben 

tartására. 

 

Dokumentációk 

készítésekor törek- szik a 

tiszta munkára. 

 

Az eszközök, 

berendezések 

használatakor 

szakszerűen és 

körültekintően jár el. 

 

Törekszik a munka- 

védelmi előírások 

maradéktalan betartására. 

 

 
Digitalizált vagy 

digitális 

formátumú rajzok 

elemzése 

 

Szabadkézi felvételi 

vázlatot készít egy- 

szerű alkatrészekről. 

Ismeri a vetületi és 

metszeti ábrázolás 

szabályait, a vonal- 

vastagságok és 

vonaltípusok 

alkalmazását. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Megtervezi az 

alkatrész gyártásának 

munkafázisait, és 

azok sorrendjét. 

Ismeri az alapanya- 

gokat, segédanya- 

gokat, a megmunkálási 

eljárásokat. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Betartja a munka- 

biztonsági és 

környezetvédelmi 

szabályokat. 

Tudja a 

munkakörnyezetére 

vonatkozó 

munkabiztonsági és 

környezetvédelmi 

szabályokat. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Alkatrészrajz alapján 

a szükséges 

eszközökkel elvégzi 

az előrajzolást. 

Ismeri az előrajzolás 

eszközeit, 

módszereit. 

 
Teljesen önállóan 

 

A megadott 

pontossággal elvégzi 

a darabolást. 

Ismeri a darabolás 
eszközeit és 
technológiáját. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Információszerzés 

online forrásokból 

Elvégzi az alkatrész 

elkészítéséhez 

szükséges 

lemezalakításokat. 

Ismeri az egyszerű 

lemezalakítási 

technológiákat. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Információszerzés 

online forrásokból 

 
 

A dokumentáció 

alapján forgácsolást 

végez. 

Ismeri a kézi és 
kisgépes forgácsoló 
megmunkálások 
eljárásait. Ismeri a 
furatmegmunkálás 
egyszerű technológiáit. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

  
Információszerzés 

online forrásokból 

 
Létrehozza az 

összeállításhoz 

szükséges 

kötéseket. 

Ismeri a kötések 

létrehozásának 
eszközeit, tudja a 

kötések kialakításának, 

létrehozásának 
technológiáját. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Információszerzés 

online forrásokból 
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Az alkatrész műszaki 

előírásai alapján a 

kiválasztott 

eszközökkel mér, 

ellenőriz és 

dokumentálva minősíti 

az alkatrészt. 

Ismeri a mérőesz- 
közök alkalmazási 

területeit, fontosabb 

metrológiai jellemzőit. 
Ismeri a geometriai 

mérés és ellenőrzés 

egyszerű módjait. 
Tudja a minősítés 

szerepét és lényegét. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Digitális 

dokumentáció 

készítése 
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3.6.2.5 A tantárgy témakörei 
 

3.6.2.5.1 Munkabiztonság, tűz- és környezetvédelem  
A munkavédelem fogalma, szakterületei 

Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása 

Tárgyi feltételek a munkavédelemben (levegő, megvilágítás, közlekedő és menekülő útvonalak, egyéb 

infrastruktúra) 

Gépek, berendezések biztonsági követelményei, biztonsági berendezések  

Kémiai biztonság: vegyszerek tárolása, kezelése 

Villamos biztonság – elektromos áram élettani hatásai és veszélyei  

Ergonómia 

A munkavégzés fizikai ártalmai és ezekkel szembeni védekezés lehetőségei  

Személyi és kollektív védőfelszerelések használata és alkalmazása 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések 

Megfelelő mozgástér biztosítása, elkerítés, lefedés, tároló helyek kialakítása 

Munkaegészségügy, foglalkozás-egészségügy 

A tűzvédelem fogalma, szakterületei 

Általános tűzvédelmi ismeretek, tűzvédelmi fogalmak: tűzszakasz, kockázati osztály, tűz- állóság 

Tűzvédelmi tiltások: torlaszolás tilalma, dohányzási tilalom, nyílt láng használatának tilalma 

Tűzmegelőzés, gépek, berendezések speciális tűzvédelmi előírásai 

Tűzveszélyes anyagok tárolása, szállítása, kezelése 

Tűzvédelmi infrastruktúra alapismeretek 

Tűzriadó terv: tűz jelzése, teendők tűz esetén  

Tűzoltás módjai, tűzoltó eszközök  

Jelzőtáblák, feliratok, speciális fényjelzések  

A környezetvédelem fogalma, szakterületei 

Irányítási rendszerek (ISO14001, EMAS) 

Hulladékgazdálkodás: veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése 

tárolása, gyűjtőhelyek kialakítása 

Levegőtisztaság-védelem: pontforrások jellemzése 

Víz- és talajvédelem: hűtő-kenő emulzió, egyéb ipari folyadékok felhasználása, tárolása, 

vegyszerkezelés, kármentés 

Környezeti zaj, rezgés, biodiverzitás, az élő környezet védelme 

 

3.6.2.5.2 Műszaki rajz alapjai 
A műszaki rajzok tartalmi és formai követelményei 

Rajztechnikai alapszabványok, előírások 

A műszaki rajzban alkalmazott vonalak  

Alkatrészek síkbeli ábrázolásának szabályai 

A metszeti ábrázolás célja, értelmezése alkatrészrajzokon  

A mérethálózat felépítése, a méretmegadás szabályai 

A felvételi vázlatok készítése 

A mérettűrés megadási módjai, a határméretek meghatározása  

A felületi érdességek megadása 

Alak- és helyzettűrések 

A különféle furatok (sima, süllyesztett, zsákfurat, menetes furat) ábrázolása 

Felvételi vázlat készítése furatos, menetes alkatrészekről tűrések és felületi érdesség meg- adásával 

Az összeállítási rajzok tartalmi és formai követelményei  

Összeállítási rajzok értelmezése 

Szerelési sorrend felépítése összeállítási rajzok alapján 

 

3.6.2.5.3 Anyag- és gyártásismeret 
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Az előgyártmányok típusai a gyártási technológiák alapján (hengerlés, húzás, kovácsolás, öntés) 

Az előgyártmányok szabványos szállítási állapotai (alak, méret és hőkezeltség).  

Az ipari anyagok csoportosítása 

Az ipari anyagok tulajdonságai és felhasználási területei  

Az alkatrészrajzok és összeállítási rajzok anyagjelölései 

Az előírt anyag forgácsolhatóságának meghatározása anyagjelölés alapján, katalógus segítségével 

 

3.6.2.5.4 Fémipari alapmegmunkálások  
Az előrajzolás eszközei és módszerei 

A darabolás eszközei és technológiái 

Egyszerű lemezalakítások 

Kézi forgácsolóeljárások 

A furatmegmunkálás technológiái 

Egyszerű kötések létrehozása (menetes kötés, szegecskötés, ragasztás, lágyforrasztás) Hossz- és 

szögmérő eszközök alkalmazása 

Az alak- és helyzettűrések ellenőrzési módszerei 

A mérési eredmények dokumentálása, a kész alkatrészek minősítése 

3.6.2.5.5 Projektmunka 
A tantárgy témaköreiben elsajátított elméleti ismeretek és gyakorlati tevékenységek alkalmazása egy 

vagy több projektmunka keretében. A projekt(ek) megvalósítása során az alábbi tevékenységek 

elvégzése szükséges. Egy projekt az ágazati alapvizsga gyakorlati részének előkészítését is 

szolgálhatja. 

 

Témakörök: 

A gyártás-előkészítés lépései: 

‒ gyártmányelemzés 
‒ alapanyagválasztás, segédanyagok választása 
‒ a gyártás munkafázisainak és azok sorrendjének meghatározása 
‒ megmunkálószerszámok és megmunkálógépek kiválasztása 

A dokumentációban megadott alkatrészek elkészítése kézi és gépi megmunkálással  

A megfelelő mérőeszközök kiválasztása, az alkatrészek ellenőrzése, minősítése 

A szükséges gépészeti kötések elkészítése, összeszerelés, illesztés 

Gyártmányellenőrzés a műszaki előírás követelményei szerint 

A mérések, ellenőrzések, minősítések dokumentálása 

A projektmunka dokumentumainak folyamatos vezetése  

Prezentáció készítése az elvégzett projektmunkáról 



  2020. 

770  

3.7 Gyártás-előkészítés megnevezésű tanulási terület 

 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A forgácsoló megmunkálások tervezéséhez és szakszerű elvégzéséhez ismerni kell a meg- munkálandó 

anyagok jellemzőit, és a megmunkálásukhoz szerszámanyagot kell választani. Ismerni kell a 

szerszámgépek típusait, azok fő részeit, a szerszámgépeken alkalmazható biztonságos munkadarab-

rögzítési módszereket. A kiválasztott szerszámokat megfelelő befogásimóddal kell használni. Ismerni 

kell a kenő és a hűtő-kenő rendszerekben alkalmazott anyago- kat. Értelmezni kell az 

előgyártmányrajzokon, alkatrészrajzokon és összeállítási rajzokon megadott műszaki előírásokat, és 

tudni kell egyszerűbb felvételi vázlatokat, műszaki rajzokat készíteni. 

 

3.7.1 Gyártás-előkészítés tantárgy 

 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 
 

3.7.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A gyártás-előkészítés tantárgy keretein belül a tanulók ismereteket szereznek az iparban alkalmazott 

szerszám- és munkadarabanyagokról és a forgácsolás elvégzéséhez szükséges segédanyagokról. 

Megismerik a szerszámgépek főbb részegységeit, a munkadarab- és szerszámbefogási módokat, illetve 

a műszaki rajz olvasásának szabályait. 

 

3.7.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 
speciális elvárások 
___ 

 

3.7.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A matematika tantárgy százalékszámítás témakörei a keverési arányok megértéséhez. 

 

3.7.1.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 5. 
számú táblázat tartalmazza. 

 

3.7.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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Készségek, képességek Ismeretek 
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Értelmezi az alap- anyagok 

jelölését táblázatok, online 

katalógusok segítségével. 

Elemzi a munkadarabok 

forgácsolhatóságát az 

anyagösszetétel, a 

beszállítási állapot és a 

hőkezelési állapot 

figyelembe- vételével. 

Ismeri az iparban alkalmazott 

anya- gok tulajdonságait, 

forgácsolhatósági szempontok 

figyelembevételével. 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

A biztonsági szem- 

pontok figyelembe- 

vételével törekszik a 

forgácsoló meg- 

munkálások előkészítő 

műveleteinek 

szakszerű elvégzésére. 

Adatok, 

információk és 

digitális 

tartalmak 

böngészése, 

keresése, 

szűrése és 

felhasználása 

Kiválasztja a rajzon előírt 

anyagminőség alapján, 

szerszám- katalógus 

segítségével a forgácsolás- 

hoz szükséges 

szerszámanyagot. 

Tudja használni a 

szeszámkatalógusokat a 

forgácsoláshoz szükséges 

szerszámanyagok 

kiválasztásához. 

Teljesen 

önállóan 

 

Adatok, 

információk és 

digitális 

tartalmak 

böngészése, 

keresése, 

szűrése és 

felhasználása 

Használja a szabványokat, 
műszaki táblázatokat a 

mérettűrések, a geometriai 

tűrések, valamint a felületi 
érdesség jelölésének 

értelmezéséhez. 

Tudja értelmezni a műszaki 

rajzokon szereplő minőségi 

előírásokat. 

Teljesen 

önállóan 

Adatok, 

információk és 

digitális 

tartalmak 

böngészése, 

keresése, 

szűrése és 

felhasználása 

Elemzi a műszaki rajzokat 

és darab- jegyzékeket. 

Használja a rajzi 

előírásokat a forgácsolási 

feladat tervezéséhez, 

végrehajtásához, valamint 

vázlatokat készít a meg- 

munkálandó alkat- részről. 

Ismeri a műszaki rajz 

olvasásának szabályait. 

Teljesen 

önállóan 
 

Kiválasztja a meg- 

munkáláshoz szükséges 

segédanyagokat és 

hozzárendeli a 

megmunkálási 

művelethez. Részt vesz a 

segédanyag- ok 

pótlásában, cseréjében. 

Ismeri a forgácsoláshoz 

nélkülözhetetlen hűtő- és 

kenőanyagokat. 

Teljesen 

önállóan 
 

A szerszámgépen befogja 

és beállítja az 

előgyártmányt a szükséges 

munka- darab-befogó 

eszközökkel. 

Ismeri a szerszám- gépeken 

alkalmazott munkadarab- 

befogási módokat. 

Teljesen 

önállóan 

Adatok, 

információk és 

digitális 

tartalmak 

böngészése, 

keresése, 

szűrése és 

felhasználása 
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Készségek, képességek Ismeretek 
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A szerszámgépen befogja 

és megfelelően rögzíti a 

szer- számokat. 

Ismeri a szerszám- gépeken 

alkalmazott szerszámbefogási 

módokat 

Teljesen 

önállóan 

Adatok, 

információk és 

digitális 

tartalmak 

böngészése, 

keresése, 

szűrése és 

felhasználása 

 
Elvégzi a szerszám- gép 

hidraulikus és pneumatikus 

eleme- ire kötelezően előírt 

karbantartási feladatokat. 

Ismeri az irányítás szerepét a 

műszaki gyakorlatban, a 

vezérlések megvalósítását az 

üzemekben használt gépeken, 

gépegységeken, azok alap- 

elemein. A felhasználhatóság és 

alkalmazhatóság 

szempontjainak 

figyelembevételével kiválasztja a 

megfelelő pneumatikus és 

hidraulikus vezérlést. 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

  

 

 

3.7.1.6 A tantárgy témakörei 
 

3.7.1.6.1 Anyagválasztás 
A tanulók az ipari anyagok technológiai tulajdonságainak és jelölési rendszerének megismerése 

után képesek az alkatrészrajzokon, műszaki dokumentációkban megadott anyagot a jelölése alapján 

a forgácsoló megmunkáláshoz kiválasztani. A témakörben az alábbi isme- retek elsajátítására kerül 

sor: 

 

Az ipari anyagok csoportosítása, az anyagválasztás műszaki szempontjai az anyag felhasználási területe 

és gazdaságossági szempontok alapján 

A gépiparban alkalmazott anyagok szabványos szállítási állapotainak (méret, felületkikészítés, 

hőkezeltségi állapot) megismerése, katalógusok használata a szállítási állapot kiválasztásához 

Az acélok osztályozása és szabványos jelölési rendszere, anyagok összetételének, mechanikai, 

technológiai tulajdonságainak megállapítása katalógusok használatával 

Az öntöttvasak osztályozása és szabványos jelölési rendszere, forgácsolhatósági tulajdonságaik 

megismerése 

Az alumínium és ötvözeteinek szabványos jelölési rendszere, forgácsolhatósági tulajdonságaik 

megismerése 

A réz és ötvözeteinek szabványos jelölési rendszere, forgácsolhatósági tulajdonságaik megismerése 

A műanyagok szabványos jelölési rendszere, forgácsolhatósági tulajdonságaik megismerése 

A forgácsol szerszámok kiválasztásához alkalmazott anyagcsoportok jellemzőinek megismerése, 

anyagok anyagcsoportba sorolása 

 

3.7.1.6.2 A forgácsolószerszámok anyagai 
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A tanulók megismerik a gépi forgácsoláshoz alkalmazott szerszámok különféle anyagait. A 

témakörben az alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

 

A forgácsoló szerszámok anyagainak (ötvözött acél, gyorsacél, keményfém, kerámia, köbös bórnitrid, 

gyémánt) főbb jellemzői és alkalmazási területeik 

A forgácsoló lapkák bevonatoló eljárásai (PVD, CVD) és a bevonat típusának alkalmazási szempontjai 

A forgácsoló váltólapkák jelölési rendszerének értelmezése 

A forgácsolószerszám anyagtípusának kiválasztása katalógusok használatával, a megmunkálandó 

anyag anyagcsoportba sorolása után 

A köszörűkorongoknál alkalmazott szemcseanyag típusai és alkalmazási területei 

 

3.7.1.6.3 Segédanyagok 
A témakör célja a szerszámgépek kenési rendszereinél alkalmazott kenőanyagok alkalmazási 

területeinek, a forgácsolásnál használt hűtő-kenőanyagok típusainak megismerése és a hűtési 

mód kiválasztása a megmunkáláshoz. A témakörben az alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

 

A kenés célja, a szerszámgépek automatikus kenőberendezései, a kenési rendszer működése, a 

kenőanyagpótlás 

A zsírkenés előnyei, kenési pontok beazonosítása a szerszámgépeken, gépkönyvek használata a 

kenési pontok megállapításához, a kenés eszközei és azok használata 

A hűtési-kenési eljárások (száraz megmunkálás, levegőhűtés, minimálkenés, külső és belső hűtés) 

A hűtő-kenő folyadékok összetevői, a keverési arányok meghatározása, a csereidő meghatározása 

az előírásokból 

 

3.7.1.6.4 Műszaki dokumentációk 
A tanulók mélyebb ismereteket szereznek a műszaki rajzok olvasási szabályai terén. Képesek 

lesznek értelmezni az alkatrész gyártásához rendelkezésre álló műszaki rajzokat és azok 

előírásait, és megtanulnak egyszerűbb felvételi vázlatokat, rajzokat készíteni. A témakörben az 

alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

 

A mérethálózat elemei, mérettűrés megadásának módjai, tűrések kikeresése tűréstáblázatból 

A felületi érdesség megadása, kiemelt érdesség, nyersen maradó felület, forgácsolással megmunkált 

felület érdességének megadásának lehetőségei, érdességi mérő- számok értelmezése, a mérettűrés 

és a felületi érdesség kapcsolata 

Az alak- és helyzettűrések értelmezése, az alak- és helyzethibák okai és elkerülése forgácsoláskor 

Az alkatrészeken előforduló furatok ábrázolása (átmenő furat, zsákfurat, élletörés, lépcsős furat, 

menetes furat) metszettel, kitöréssel 

A tengely jellegű alkatrészek sajátosságai (beszúrás, kereszt- és hosszirányú furat, beszúrás, horony, 

borda) és azok ábrázolása (metszet, szelvény, kitörés) 

A tárcsa jellegű alkatrészek sajátosságai (kiosztás, lyukkörök, lépcsős furatrend- szer, hornyok, 

bordás agy) és azok ábrázolási módjai (metszet, egyszerűsített meg- adások) 
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A hasábos alkatrészek ábrázolása több nézettel és a nézeteken alkalmazott metszeti ábrázolások 

Az öntött és kovácsolt előgyártmányok rajzainak elemzése 

Az összeállítási rajzok, szerelési robbantott ábrák, darabjegyzék értelmezése 

 

3.7.1.6.5 Forgácsoló szerszámgépek 
A tanulók megismerik a forgácsoló szerszámgépek főbb típusait, azok részegységeinek 

jellemzőit, és megtanulják azokat beazonosítani a szerszámgépeken. A témakörben az alábbi 

ismeretek elsajátítására kerül sor: 

 

A forgácsoló szerszámgépek csoportosítása, a főbb típusok alkalmazási területei 

A forgácsoló szerszámgépek jellemző paramétereinek a megállapítása gépkönyvek, katalógusok 

alapján (munkatér mérete, beállítható fordulatszámok, előtolásértékek, teljesítmény, nyomaték) 

Az esztergagépek, marógépek, köszörűgépek főbb részei 

A szerszámgép alapjai, a gépágy és a gépállvány feladata, anyagai, kialakítási módja 

A szánrendszer elemei és az azokkal megvalósítható mozgásirányok értelmezése 

A fő hajtáselemek (villamos motor, főhajtómű, főorsó) 

A mellékhajtáselemek (szervomotor, vezetékek, mozgatóorsó, szánrendszer) 

A hűtő-kenő rendszer elemei, a hűtő-kenő folyadék ellátó rendszer ellenőrzése 

A szerszámgépek hidraulikus és pneumatikus rendszerei 

 

3.7.1.6.6 Szerszámgépek készülékei 
A tanulók megismerik a forgácsoló szerszámgépeken alkalmazott szabványos és speciális 

munkadarab- és szerszámbefogó készülékeket, illetve ezek működését. A témakörben az alábbi 

ismeretek elsajátítására kerül sor: 

 

A tokmányok típusai, a mechanikus, gépi működtetésű tokmányok jellemzői; a szorítópofák 

számának és alakjának megválasztása a munkadarab alakjának figyelem- bevételével (kemény és 

lágy pofák, alappofák, rátétpofák, normál, átfordítható lépcsős pofák, karmos pofák) és ezek 

alkalmazási lehetőségei 

A munkadarabcsúcsok közötti megmunkálás készülékei (csúcsok, menesztők, bábok) 

A munkadarab patronba, feszítőtüskére történő befogása, alkalmazási területek 

A munkadarab közvetlen felfogása a marógépek asztalára szorítóvasakkal, a szorítóvas 

alkalmazásának lehetőségei, a helyes munkadarab-rögzítés megvalósítása 

A gépsatuk típusainak (egyetemes, párhuzam, szög) alkalmazási területei, szorítási módjai, satupofa 

kialakítási módok 

A szögasztalok és körasztalok alkalmazási lehetőségei, osztási munkák elvégzésének lehetőségei 

A szerszámbefogás lehetőségei (késtartók, furótokmány) esztergagépek esetén 

Speciális CNC-szerszámgépeken alkalmazott szerszámbefogók (VDI, BMT) típusai 
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A marógépeken alkalmazott szerszámbefogási lehetőségek, a kúpok típusai, kúposság 

szerszámszorítási módok alapján 

Speciális munkadarab- és szerszámbefogási módszerek sorozatgyártások és egyedi gyártások esetén 

 

3.7.1.6.7 Pneumatikus és hidraulikus rendszerek elemei 
A tanulók megismerik az iparban használt vezérléseket és azok alapelemeit, az üzemekben 

használt gépeken, gépegységeken a pneumatikus és hidraulikus vezérlések szerepét, valamint 

egyszerűsített, jelképes ábrázolásukat. A témakörben az alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

 

Vezérléstechnikai alapfogalmak 

Az érzékelés, vezérlés, végrehajtás fogalma, alapelemei, az elemek egyszerűsített, jelképes 

ábrázolásának szerepe 

A pneumatikus és hidraulikus vezérlések szerepe, bemutatása a gyakorlatban 
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3.8 Gépi forgácsolás megnevezésű tanulási terület 

 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanítási terület fő célja, hogy a tanulók megismerjék a hagyományos forgácsoló szerszám- 

gépeken elvégezhető műveleteket, és gyakorlatot szerezzenek ezek önálló végrehajtásában. A 

forgácsoló megmunkálások tantárgy ismerteti a forgácsoló szerszámgépek közül az eszterga- 

gépek, a marógépek és a köszörűgépek kezelését, az ezeken a gépeken elvégezhető műveleteket, a 

megmunkálásokhoz beállítható paramétereket, valamint a szerszámok és a munkadarab befogási 

módjait. A minőség-ellenőrzés tantárgy pedig ismereteket és gyakorlatot biztosít a gyártáshoz 

szükséges mérési, ellenőrzési módszerek elsajátításához. 

A tanulási szakasz végén a tanulók alkatrészrajz és műveleti utasítás alapján le tudják gyártani az 

alkatrészt. Képesek lesznek a megmunkáláshoz használt szerszámgépek biztonságos 

üzemeltetésére, a munkakörhöz tartozó karbantartási feladatok elvégzésére, a hibás működés fel- 

ismerésére és dokumentálására. A megmunkálási feladatok eredményességének megállapításához 

az előírásoknak megfelelően alkalmazni tudják a megfelelő mérési, ellenőrzési eljárásokat, és 

azokat dokumentálni tudják az adott munkahely minőségirányítási rendszerében megkövetelt 

módon. 

 

3.8.1 Forgácsoló megmunkálások tantárgy 
 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 
 

3.8.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tantárgy fő célja, hogy a tanulók megismerjék az alapvető forgácsoló technológiákat, a 

forgácsoláshoz szükséges mozgásokat és azokhoz rendelt technológiai paramétereket. A cél az 

esztergálás, marás során elvégezhető műveletek megismerése, a művelethez tartozó szerszámok 

kiválasztása, a munkadarabok befogási módszereinek megismerése és ezen ismeretek alkalmazása 

a gyakorlatban. A tanuló elsajátítja az alapvető köszörülési eljárásokat, valamint a palást- és 

síkköszörülési műveleteket. 

 

3.8.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
___ 

 

3.8.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Matematikai alapműveletek magabiztos ismerete (összeadás, kivonás, osztás, szorzás), a Pitagorasz-

tétel magabiztos alkalmazása 

 

3.8.1.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 
5. számú táblázat tartalmazza. 
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3.8.1.5 A tantárgy 

oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 
Elvégzi a szerszám- 

gépre kötelezően 

előírt 

karbantartási 

feladatokat. 

Ismeri az előírásoknak 

megfelelő napi 

karbantartási 

feladatokat és a 

szerszám- gép 

biztonságos 

elindításának 

szabályait. 

 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Törekszik a 

biztonságos 

munkavégzésre. 

 

 
 

Rögzíti a 

munkada- rabot a 

munkada- 

rabbefogó 

készülékbe. 

Ismeri a hagyományos 

forgácsológépeken 

alkalmazható 

munkadarab-befogó 

készülékeket, 

alkalmazásuk feladatát 

és lehetőségeit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Katalógusok vagy 

előírások alapján 

kiválasztja és be- 

fogja a 

megmunkáláshoz 

szükséges 

szerszámokat. 

Ismeri a forgácsoló- 

szerszámok 

alaptípusait, azok 

felépítését, a rögzítés 

során betartandó 

szabályokat. Tudja 

használni a 

szerszámkatalógusokat. 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 
Adatok, 

információk és 

digitális tartalmak 

böngészése, 

keresése, szűrése 

és felhasználása 

 
Beállítja a 

dokumentációban 

előírt technológiai 

para- métereket. 

Ismeri a forgácsoló 

szerszámgépek 

mozgásviszonyait, 

beállítható technológiai 

paramétereit (fogás, 

előtolás, fordulatszám) 

és ezek beállítási 

módjait. 

 

Teljesen önállóan 

 

Elvégzi a gyártási 

dokumentációban 

előírt esztergálási 

műveleteket. 

Tudja kezelni a 
hagyományos 
esztergagépeket és 
ismeri az esztergálás 
alapműveleteit. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Elvégzi a gyártási 

dokumentációban 

előírt marási 

műveleteket. 

Tudja kezelni a 
hagyományos 
marógépeket és ismeri 
a marás alapműveleteit. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

Elvégzi a gyártási 

dokumentációban 

előírt 

furatmegmunkálási 

műveleteket. 

Ismeri a 
furatmegmunkálási 
eljárásokat és ki tudja 
választani a 
megmunkáláshoz 
szükséges szer- 
számgépeket. 

 

Teljesen önállóan 

 

Elvégzi a gyártási 
Ismeri az egyszerű 

palást- és 

síkköszörülési 

eljárásokat és ezek 

gépeit. 

   
dokumentációban  

előírt egyszerű Teljesen önállóan 

köszörülési 
műveleteket 
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Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 
A balesetvédelmi 
szabályok betartásával 
megtisztítja a 
szerszámgépet és 
eltávolítja a forgácsot 

Ismeri a munka 

befejezésének szak- 

szerű mozzanatait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
Adatok, 

információk és 

digitális tartalmak 

böngészése, 

keresése, szűrése 

és felhasználása 
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3.8.1.6 A tantárgy témakörei 
 

3.8.1.6.1 A forgácsolás alapjai 
A témakör a forgácsolás alapfogalmaival foglalkozik. Ezen belül az alábbi ismeretek 

elsajátítására kerül sor: 

A forgácsolás alapelemei: munkadarab, szerszám, forgács, forgácsoló mozgás, szerszámgép 

A forgácsoló mozgások és azok jellemzői: főmozgás, mellékmozgások, beállító mozgások 

A forgácsolás technológiai paraméterei: fordulatszám, előtolás, fogásmélység 

Technológiai alapszámítások: forgácsolási sebesség, előtolási sebesség 

A technológiai paraméterek változtatásának hatásai a szükséges gépteljesítményre, a megmunkálási 

főidőre és a felületminőségre 

A mellékidők összetevői és csökkentési lehetőségei 

A forgácsolószerszámok kopásának főbb okai, a kopásformák megjelenése a forgácsoló 

szerszámokon és a kopás hatása a megmunkálási pontosságra, felületminőségre 

A hűtő-kenőanyag hatása a forgácsolásra, a hűtési-kenési módszer kiválasztásának szempontjai 

anyagminőség, szerszámanyag, művelet függvényében 

A forgácsolószerszámok részeinek, lapjainak és élszögeinek bemutatása 

A forgácsfajták, forgácsalakok felismerése és az anyagminőség, a technológiai paraméterek, 

élszögek, forgácstörők hatása a keletkező forgácsalakokra 

Különböző ipari anyagok forgácsolhatóságának megismerése: acélok, öntöttvasak, színesfémek és 

ötvözeteik, könnyűfémek és ötvözeteik, műanyagok, szálerősítéses kompozitok 

A forgácsoló szerszámgépek gépkönyveinek, kezelési utasításainak tartalma, használata 

Az alapanyag-katalógusok, gépipari szabványok, forgácsolási táblázatok használata 

A gépi forgácsoló műhely rendje, munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretek rendszerezése 

 

3.8.1.6.2 Esztergálás 
A témakör az esztergálással létrehozható munkadarabok megmunkálásával és az esztergálási 

műveletek elvégzéséhez kapcsolódó ismeretek átadásával foglalkozik. A témakörben az 

alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

Az esztergagépek jellemző típusainak bemutatása, esztergagépek jellemző paramé- terei, főbb részei, 

fő- és mellékmozgások megvalósítása, kezelőszervei 

Az esztergagépeken elvégezhető műveletek rendszerezése a szerszám és a mozgás- irányok szerint 

Az esztergagépek kezelésének elsajátítása: be- és kikapcsolás, fordulatszámváltás, forgásirányváltás, 

kézi és gépi előtolás, valamint fogásvétel használata hossz- és keresztirányba 

Az esztergagépek munkadarab-befogó készülékeinek típusai, rögzítésük, felszerelésük, beállításuk az 

esztergagépeken 

A munkadarabok befogási módjának megválasztása az előgyártmány alakja, mérete és az elvégzendő 

művelet figyelembevételével, vagy műveleti utasítás szerinti munkadarab-megfogás alkalmazása 
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Az alapanyag, előgyártmány vagy félkész gyártmány ellenőrzése a megmunkálások megkezdése előtt: 

anyagminőség-egyezés, hőkezeltségi állapot, kiinduló méretek egyezése a műszaki dokumentációban 

megadottal 

A munkadarab befogása tokmányba, csúccsal megtámasztva, csúcsok közé menesztve, bábbal 

megtámasztva és egyéb előírt módon 

A katalógusokból kiválasztott vagy a műveleti utasításban megadott szerszámok befogása a 

szerszámtartóba 

Az esztergálási műveletek technológiai paramétereinek beállítása a katalógusból választott vagy a 

műveleti utasításban megadott értékek alapján 

A hűtési és kenési módok megválasztása az anyagminőség, a szerszám anyaga és a technológia alapján, 

vagy az előírt módszer használata 

Az esztergálási alapműveletek végrehajtása: oldalazás tisztára és méretre, nagyoló és simító 

hosszesztergálás külső felületen 

A beszúrási, leszúrási műveletek sajátosságai, szerszámai és a műveletek elvégzése 

A dokumentációban megadott kúposság értelmezése, a megmunkáláshoz hiányzó méretek 

meghatározása számítással vagy táblázatból, a művelet elvégzéséhez alkalmazható kúpesztergálási 

módszer megválasztása és külső felületen kúpesztergálási művelet végrehajtása 

A menetek típusai (menetprofil, menetemelkedés, emelkedés iránya, bekezdés- szám), metrikus 

menet jellemző méreteinek meghatározása táblázatokból, menet- esztergáló szerszámok 

kiválasztásának szempontjai, menetesztergálási műveletek végrehajtása külső felületen 

Alakesztergálás szerszámai és alakesztergálási műveletek végrehajtása 

Speciális felületek megmunkálása esztergagépeken: a recézés, rovátkolás szerszámai és a műveletek 

végrehajtása 

 

3.8.1.6.3 Marás 
A témakör a marással létrehozható alkatrészek megmunkálásával és a marási műveletek 

elvégzéséhez kapcsolódó ismeretekkel foglalkozik. A témakörben az alábbi ismeretek és 

gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

A marógépek jellemző típusainak bemutatása, marógépek jellemző paraméterei, főbb részei, fő-, 

mellék- és beállítómozgások megvalósítása, kezelőszervei 

A marógépeken elvégezhető műveletek rendszerezése a szerszám, a mozgásirányok és gép típusa 

alapján 

A marógépek kezelésének elsajátítása: be- és kikapcsolás, fordulatszámváltás, forgásirányváltás, kézi 

és gépi előtolás használata megmunkáláskor, a fogásvétel lehetőségei marási technológiák során 

A marógépeken a munkadarab befogásának lehetőségei, a munkadarab-befogó készülékek 

felszerelése, beállítása a marógépeken 

A munkadarabok befogási módjának megválasztása az előgyártmány alakja, mérete és az elvégzendő 

művelet figyelembevételével, vagy műveleti utasítás szerinti munkadarab-megfogás alkalmazása 
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Az alapanyag, előgyártmány vagy félkész gyártmány ellenőrzése a megmunkálások megkezdése előtt: 

anyagminőség-egyezés, hőkezeltségi állapot, kiinduló méretek egyezése a műszaki dokumentációban 

megadottal 

A munkadarab felfogása a marógép asztalára, befogása gépsatuba, tokmányba és egyéb előírt 

készülékbe 

A katalógusokból kiválasztott vagy a műveleti utasításban megadott szerszámok befogása a 

szerszámtartóba, főorsóba 

A marási műveletek technológiai paramétereinek beállítása a katalógusból választott vagy a műveleti 

utasításban megadott értékek alapján 

A hűtési és kenési módok megválasztása az anyagminőség, a szerszám anyaga és a technológia alapján, 

vagy az előírt módszer használata 

A marási alapműveletek végrehajtása: síkmarás, sarokmarás, kontúrmarás nagyoló és simító 

megmunkálással egyen- és ellenirányba 

A horonymarás lehetőségei, szerszámai és a műveletek elvégzése 

Körasztal, osztófej, szögasztal alkalmazásával elvégezhető műveletek ismertetése és lelapolások, 

osztási műveletek elvégzése 

Alakos felületek marása alakos marókkal 

 

3.8.1.6.4 Furatmegmunkálások 
A témakör az esztergálás és marás témakör kiegészítése a furatok létrehozásával, a 

furatokban végezhető furatmegmunkálási technológiákkal és a műveletek elvégzéséhez 

kapcsolódó szerszám és a forgácsolási paraméterek megválasztásának ismertetésével. Az 

alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

A furatmegmunkálási technológiák rendszerezése, forgácsoló szerszámgépeken végezhető 

furatmegmunkálási technológiák ismertetése 

Központfúrás alkalmazási céljai, szerszámai, központ fúrás elvégzése esztergagépen és marógépen 

A telibefúrás szerszámai, telibefúrás elvégzése esztergagépen és marógépen 

Furatbővítés megvalósítása fúró szerszámokkal esztergagépen és marógépen 

Hengeres és kúpos süllyesztési műveletek elvégzése marógépeken 

A nagyoló és simító furatesztergálási műveletek végrehajtása esztergagépeken 

Belső kúpos felületek kialakítása esztergagépeken 

Illesztett furatok létrehozása dörzsárazással marógépen 

Gépi menetfúrás szerszámai, magfurat átmérőjének meghatározása táblázatokból, fúrás, élletörés, 

majd menetfúrás végrehajtása marógépeken 

Belső menetesztergálás elvégzése esztergagépeken 

 

3.8.1.6.5 Köszörülés 
A témakör a gépi köszörülés alapjaival foglalkozik. A tanulók megismerkednek a köszörülés 
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gépeivel, szerszámaival és az alapvető köszörülési eljárásokkal. A témakörben az alábbi 

ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

A palást- és síkköszörűgépek bemutatása, jellemző paramétereik, főbb részeik, fő-, mellék- és 

beállítómozgások megvalósítása, kezelőszervei 

A köszörűgépeken elvégezhető műveletek rendszerezése a felület alakja és a gép típusa alapján 

A köszörűgépek kezelésének elsajátítása: be- és kikapcsolás, gépi előtolás használata megmunkáláskor, 

a fogásvétel lehetőségei a sík- és palástköszörülési technológiák során 

A munkadarab befogásának lehetőségei köszörűgépeken, munkadarabok rögzítése a síkköszörűgép 

asztalára, a munkadarab befogása tokmányba, csúcsok közé palástköszörűgépeken 

A köszörűkorongok kiválasztásának szempontjai: szemcseanyag, szemcseméret, kötőanyag, 

kötéskeménység, korongméret 

A köszörűkorongok felszerelése a köszörűgépre, a kiegyensúlyozás fontossága 

A köszörűkorong-szabályozás szükségességének megismerése és a korongszabályozási művelet 

elvégzése 

A megmunkált felület minőségét és méretpontosságát befolyásoló tényezők 

A hűtőfolyadék megválasztása az anyagminőség, a köszörűkorong és a technológia figyelembevételével 

A köszörülés technológiai paramétereinek beállítása az előírásoknak megfelelően 

Nagyoló és simító sík- és lépcsős felület köszörülése síkköszörűgépen 

Nagyoló és simító hengeres felület köszörülése palástköszörűgépen 

 

3.8.1.6.6 Egyéb forgácsoló megmunkálások 
A témakör a forgácsolás további és speciális megmunkálási eljárásainak bemutatásával 

foglalkozik. Az alábbi témakörök kerülnek ismertetésre: 

A méretpontosság és a felületminőség javításának lehetőségei finomfelületi meg- munkálásokkal: 

hónolás, szuperfiniselés, polírozás 

Üregeléssel előállítható külső és belső felületek, üregelő szerszámok kialakítása, alkalmazási területei 

Speciális menetmegmunkálási eljárások: menetmarás, menetformázás 

Fogaskerékgyártó eljárások jellemzői: profilozó és lefejtő eljárások 

Szikraforgácsolás alkalmazási területei, huzal- és tömbelektródás megmunkálás elve, technológiája, 

tömbelektróda gyártási eljárásai 

Anyagszétválasztási technológiák sugárenergiával: plazmaíves, vízsugaras, lézer 

Az additív gyártástechnológiák megismerése, fém alkatrészek nyomtatása 

 

3.8.1.6.7 Karbantartási feladatok 
A témakör a forgácsoló gépkezelő feladatkörébe tartozó karbantartási feladatokkal 

foglalkozik. Az alábbi témakörök kerülnek ismertetésre: 

A karbantartási műveletek értelmezése, a feladatok elvégzésének eszközei 

A biztonságos munkavégzés feltételeinek megismerése 
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A gépkönyv és a kezelési, üzemeltetési, karbantartási útmutatók használata a karbantartási 

feladatok meghatározásához és elvégzéséhez 

A csúszófelületek kenésének tisztításának szükségessége, a kenési rendszer ellenőrzése és 

karbantartása 

A hűtő-kenő rendszer folyadékszintjének ellenőrzése, pótlása, a csere szükségessé- gének 

felismerése, a szakszerű csere elvégzése 

A szerszámgépek mérőrendszerének ellenőrzése és karbantartása 

A forgácsoló szerszámgépek sérüléseinek ellenőrzése szemrevételezéssel 

A biztonsági berendezések működésének ellenőrzése és a működési teszt elvégzése 

A hidraulikus és pneumatikus rendszerek karbantartásának szükségessége, ellenőrzése, 

karbantartási munkák végrehajtása az előírások alapján 

A szükséges beállítások elvégzése az előírások alapján, a kopásnak kitett alkatrészek előírás szerinti 

cseréje, a megelőző karbantartásban előírt feladatok végrehajtása 

Hibák észlelésekor a szükséges intézkedések megtétele és az üzemeltetési, karban- tartási munkák 

dokumentálása 

Hulladék, forgács kezelése, biztonságos elhelyezése 

A szerszámok, szerszámtartók biztonságos és szakszerű tárolása, karbantartása, lapkacsere 

elvégzése 

A munkadarab-befogó eszközök és készülékek szakszerű tisztítása, tárolása, karbantartása az 

előírások alapján 

 Mérőeszközök, mérőkészülékek szakszerű tisztítása, tárolása, a mérőeszközhibák felismerése 

 

3.8.1.6.8 Projektfeladat 
A témakörben a tanuló az előzetesen megszerzett elméleti ismeretek és gyakorlati készségek 

felhasználásával összetett megmunkálási feladatokat hajt végre. A képzési időn belül több 

projektfeladat is végrehajtható. Ezek a szakmai záróvizsga gyakorlati vizsgájához 

igazodnak, akárcsak a portfólió és a gyakorlat helyszínén végzett vizsga. A 

projektfeladatoknak lehetőleg kapcsolódó alkatrészpárok megmunkálását kell 

tartalmazniuk, és a következő részfeladatokat kell mindenképp végrehajtani: 

Felvételi vázlatkészítés 

Gyárthatósági elemzés 

Előgyártmány ellenőrzése a megmunkálás előtt 

Művelettervezés 

Szerszám és technológiai paraméterek megválasztása katalógusok használatával 

Forgácsoló szerszámgépek felszerszámozása 

A munkadarab befogási módjának megválasztása, befogók felszerelése, munkada- rab befogása 

Műveletek elvégzése esztergagépen, marógépen és köszörűgépen 
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Műveletközi mérések elvégzése mérő- és ellenőrző eszközökkel 

A legyártott alkatrészek minősítő méréseinek elvégzése és a mérések dokumentálása 

 
 

3.8.2 Minőség-ellenőrzés tantárgy  
 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 
 

3.8.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tantárgy célja, hogy a tanuló megismerje a forgácsoló megmunkálások során, illetve elvégzésüket 

követően alkalmazott geometriai mérési eljárásokat, az egyszerűbb alak- és helyzethibák 

megállapításának módszereit, a felületi érdesség megállapítási lehetőségeit, továbbá az 

anyagvizsgálati eljárásokat és a fontosabb anyagvizsgálati mérőszámokat. Megismerje a mi- 

nőségbiztosítási rendszereket, méréseket és ellenőrzéseket, valamint előírt módon dokumentálni is 

tudja azokat. 

 

3.8.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
___ 

 

3.8.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tűrésszámításhoz kapcsolódó matematikai alapműveletek elvégzése (összeadás, kivonás). 

 
3.8.2.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 

5. számú táblázat tartalmazza 
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3.8.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Előkészíti a 

méréshez használt 

eszközöket és a 

munkada- rabot. 

Ismeri a mérési 
eljárások szakszerű 

elvégzésének 

lépéseit, módszereit. 

 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A biztonsági szem- 

pontok figyelembe- 

vételével törekszik 

az alkalmazott 

mérőeszközök, 

mérő- berendezések 

szak- szerű 

használatára, 

valamint a mérés 

műveleteinek 

pontos elvégzésére. 

 

A mérési feladatok 

elvégzéséhez 

szükséges 

mérőeszközöket 

szakszerűen 
kezeli és használja. 

Tudja kezelni a 
mérési előírásokban 

megadott mérő- és 

ellenőrző eszközöket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Geometriai 

méréseket végez 

műveletek közben és 

a műveletek végén 

az előírásoknak 

megfelelően. 

Értelmezni tudja a 

műszaki előírásokban 

megadott mérési 

utasításokat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Ellenőrzi az alkat- 

rész alkatrészrajzán 

megadott alak- és 

helyzeteltéréseket. 

Ismeri az alak- és 

helyzeteltéréseket, 

valamint e hibák 

keletkezésének okait. 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

Adatok, információk 

és digitális tartalmak 

böngészése, keresése, 

szűrése és 
felhasználása 

 

Felületi érdességet 

ellenőriz és mér az 

előírtak alapján. 

Ismeri a felületi 
érdesség 
mérőszámainak 
jelentését és be tudja 
azonosítani a nem 
megfelelő 
felületminőség okát. 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Kiértékeli az alkat- 

rész anyagjellemző- 

inek előírásait. 

Ismeri a szilárdsági 

és keménységi 

mérőszámok 

jelentését. 

 

Irányítással 

Adatok, információk 

és digitális tartalmak 

böngészése, keresése, 

szűrése és 

felhasználása 

A mérések 

eredményét 

feldolgozza az 

előírásoknak 

megfelelően. 

Ismeri a mérési 

jegyzőkönyvek 

tartalmát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Számítógépes 

alkalmazói 

programok 

használata a 

dokumentációk 

kitöltéséhez, 

elkészítéséhez 

Felismeri a mérő- és 

ellenőrző eszközök 

kopását, sérülését és 

megteszi a 

szükséges 

intézkedéseket. 

 
Ismeri a 

mérőeszközhibáit. 

 

Teljesen önállóan 
 

Megállapítja a mi- 

nőségi eltérések 

okait és megteszi a 

szükséges 

intézkedéseket. 

Ismeri a 

megmunkálási 

hibákat és azok 

lehetséges okait. 

 
 

Teljesen önállóan 
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3.8.2.6 A tantárgy témakörei 
 

3.8.2.6.1 Geometriai mérések 
A témakör az alapvető geometriai mérések eszközeinek, módszereinek és a mérési feladatok 

elvégzésének, dokumentálásának ismereteit tartalmazza. Az alábbi ismeretek és gyakorlati 

készségek elsajátítására kerül sor: 

A mérettűrések megadási lehetőségei, értelmezése, tűréstáblázatok használata, ha- tárméretek 

meghatározása 

A mérő- és ellenőrző eszközök kiválasztása a mérendő méret függvényében vagy az előírt mérő- és 

ellenőrző eszköz használata a mérésekhez 

A mechanikus és digitális mérőeszközök használatának alapjai 

A külső méretek mérése, ellenőrzése egyszerű mérőeszközzel: tolómérő, talpas tolómérő, mikrométer 

A belső felületek mérése, ellenőrzése egyszerű mérőeszközzel: tolómérő, furatmikrométer, into 

A szögek mérése mechanikus és digitális szögmérővel 

A külső és belső kúpok mérési módszerei 

A mérőórás mérések elve, a mérőórák használata, mérőhasábok alkalmazása 

Az idomszeres ellenőrzések elve, a „megy” és „nem megy” oldal jelentése, ellenőrzés villás és dugós 

idomszerrel 

A külső és belső menetek mérésének, ellenőrzésének módszerei, a menetek mérése 

menetmikrométerrel és ellenőrzése menetidomszerrel, menetfésűvel 

Speciális mérőeszközök: magasságmérő, finomtapintók, optikai hosszmérőgép, mérőmikroszkóp, 

projektor, 3D koordináta mérőgép 

A méréshez használható segédeszközök megismerése: síklapok mérőasztalok, központosító tengelyek, 

mérőprizmák 

A mérési jegyzőkönyv, dokumentáció kitöltése, felvételi vázlatok készítése méret- ellenőrzéshez 

 

3.8.2.6.2 Alak- és helyzettűrések 
A témakör az alapvető alak- és helyzettűrések ellenőrzéseinek elméletét és gyakorlatát 

tárgyalja. Az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

A géprajzokon megadott alak- és helyzettűrési előírások értelmezése 

Az alak- és helyzettűrés-ellenőrzés módszerei és eszközei 

Az egyenesség és síklapúság ellenellenőrzése élvonalzóval, mérőórával 

A köralakúság és hengeresség ellenőrzése mérőórával 

A merőlegesség ellenőrzése derékszöggel, szögmérővel 

A párhuzamosság ellenőrzése tolómérővel, mikrométerrel, mérőórával 

A radiális ütés ellenőrzése mérőórával 

A mérési jegyzőkönyv, dokumentáció kitöltése 
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3.8.2.6.3 Felületi érdesség 
A témakör a felületi érdesség mérőszámainak értelmezésével és a felületi érdesség 

mérésének módszereivel ismertet meg. Az alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

A felületek jellemzői, a felületi érdesség mérőszámainak értelmezése 

A méret- és alaktűrés kapcsolata a felületi érdességgel 

Az alkatrészrajzokon megadott felületi érdességek értelmezése 

A felületi érdesség mérésének módszerei 

A felületi érdesség meghatározása összehasonlító méréssel 

A felületi érdesség mérőeszközeinek megismerése 

A mérési jegyzőkönyv, dokumentáció kitöltése 

 

3.8.2.6.4 Anyagvizsgálatok 
A témakör a mechanikai anyagvizsgálatok, keménységmérések és technológiai vizsgálatok 

célját és a mérőszámok értelmezését tárgyalja. Az alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

A mechanikai anyagvizsgálatok célja, anyagvizsgálati módszerek 

Az ipari anyagok szilárdsági tulajdonságai 

A keménység értelmezése, összefüggése a szilárdsági tulajdonságokkal 

A hőkezelések hatása az acélok szilárdságára és keménységére 

A szakítóvizsgálat menete, szakítódiagramok, mérőszámok értelmezése 

Az anyag szívósságának megállapítása ütvehajlító vizsgálattal 

A keménységmérő eljárások, mérőszámok 

A technológiai vizsgálatok célja, típusainak megismerése, forgácsolhatósági vizsgálattal 

megállapítható jellemzők 

Az anyagszabványok használata a mechanikai anyagjellemzők meghatározásához 

 

3.8.2.6.5 Statisztikai folyamatszabályozó rendszerek 
A témakör az SPC céljával és tevékenységeivel ismertet meg. Az alábbi ismeretek 

elsajátítására kerül sor: 

Az SPC alkalmazásának célja, előnyei 

Az SPC helye a minőségirányítási rendszerben 

A statisztikai számítások alapfogalmai: számtani közép, terjedelem, szórás, normál eloszlás 

Az ellenőrzőkártyák alkalmazása, vezetése 

A folyamatképességi vizsgálatok célja, a gépképességi vizsgálatok elvégzése, sajátpontossági 

vizsgálatok elvégzése esztergagépen és marógépen 

Számítógéppel támogatott sorozatmérések elvégzése 
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3.8.2.6.6 Minőségbiztosítási rendszerek 
A minőségirányítási rendszerek alkalmazásának előnyei, a minőségirányításhoz tartozó szabványok 

Minőségirányítási dokumentumok, tanúsítványok főbb tartalmi elemei 

A dokumentáció és a nyilvántartások vezetésének szükségessége 

Egy konkrét minőségügyi rendszer felépítése 

Mérési dokumentumok, jegyzőkönyvek kitöltése, vezetése 
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3.9 Korszerű forgácsolási technológiák megnevezésű tanulási terület 
 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület célja, hogy a tanulók elsajátítsák a CNC-szerszámgépek kezelését, és meg- felelő 

gyakorlatra tegyenek szert a szakszerű munkadarab- és szerszámcserében. A CNC- gépkezelés és 

forgácsolás tantárgy megfelelő ismereteket biztosít a CNC-szerszámgép működésének és fő szerkezeti 

elemeinek megismeréséhez. A tanulók elsajátítják a szerszámgépek szakszerű kezelését, megismerik 

a vezérlő berendezés üzemmódjainak használatát, a programok betöltését, tesztelését és a program 

hibáinak kijavítását. Megismerik a munkadarab- és szerszám-befogókat és megtanulják, ezeket 

szakszerűen használni az adott megmunkálás elvégzéséhez. Előírásoknak megfelelően, önállóan el 

tudják végezni a CNC-gépeken a gyártást, a szükség szerinti korrekciózásokat, a szerszámcseréket, és 

ezeket megfelelő módon dokumentálják. A megmunkálások után elvégzik, majd dokumentálják az 

előírt ellenőrzéseket. A CNC-programozás alapjai tantárgy egyszerűbb megmunkálóprogramok 

megírásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket biztosít. 

A tanulási szakasz végén a tanulók alkatrészrajz, műveleti utasítás és megírt program alapján le tudják 

gyártani az alkatrészt. Képesek lesznek a felügyeletükre bízott CNC-szerszámgépek biztonságos 

üzemeltetésére, az előírt karbantartási feladatok elvégzésére, a gyártáskor keletkező hibák 

felismerésére és azok korrigálására. Szükség szerint az egyszerűbb alkatrész- megmunkáló 

programokat is el tudják készíteni. 

 

3.9.1 CNC-gépkezelés és -forgácsolás tantárgy  
 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. 

számú, a témakörök szerinti bontásban a 6-7. számú 

táblázatok tartalmazzák. 
 

3.9.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A CNC-gépkezelés és -forgácsolás tantárgy fő célja, hogy a tanulók megismerjék a CNC- 

szerszámgépek működését, megtanulják az egyes szerszámgépek kezelését, a megírt programok 

betöltését, szerkesztését, tesztelését, és képesek legyenek elvégezni a gyártást. Elsajátítsák a gyártás 

megkezdése előtti műveleteket, mint a felszerszámozás, a szerszám-korrekciók bevitele, a 

szerszámbemérés, a munkadarabcsere és a nullpontfelvétel. A tantárgy keretein belül előírások alapján 

elvégzik a szerszámgép szakszerű napi karbantartási feladatait is. 

 

3.9.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
___ 

 

3.9.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak gépészeti alapismeretek 
___ 

 

 
3.9.1.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 
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5. számú táblázat tartalmazza 
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3.9.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 
 

Elvégzi a munka 

megkezdése előtti 

ellenőrzési 

műveleteket. 

Ismeri a CNC- 

szerszámgépek 

ellenőrzésének 

lépéseit. Tudja 

használni a gép- 

könyveket az elő- 

írások 

megkereséséhez. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekszik a 

biztonságos, 

szakszerű 

munkavégzésre. 

 

 
 

Előkészíti a CNC- 

szerszámgépet a 

program futtatására. 

Tudja kezelni a 
felügyeletére bízott 

CNC- 

szerszámgépet. 

Ismeri a szerszám- 

gép vezérlőjének 

üzemmódjait. 

 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Betölti, teszteli az 

alkatrész 

megmunkálóprogramját. 

Ismeri a programok 

tesztelésének 

lehetőségét, és a 

hibákat javítani tudja. 

 
 

Teljesen önállóan 

Adatok, 

információk és 

digitális 

tartalmak 

böngészése, 

keresése, szűrése 

és felhasználása 

Elhelyezi, beállítja és 

rögzíti a munka- 

darab-befogó 

készüléket a 

szerszámgépen, és 

befogja a 

munkadarabot. 

Felveszi a munka- 

darab nullpontját. 

 

Ismeri a CNC- 

szerszámgépeken 

alkalmazott munka- 

darab-rögzítési, - 

befogási 

lehetőségeket és 

befogókat. 

 

 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Befogja, beméri és a 

szerszámtartókba 

helyezi a szerszámokat. 

Beviszi a gép 

vezérlőjébe a 

szerszámkorrekciós 

adatokat. 

Ismeri a CNC- 
szerszámgépeken 

alkalmazott 

szerszámbefogási 

lehetőségeket. Érti a 

szerszámkorrekció 

szükségességét. 

 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Elvégzi, felügyeli a 

megmunkálást a CNC- 
szerszámgépen. 

Ismeri a CNC- 
szerszámgépen az 

automatikus 

megmunkálás 

módját. 

 
Teljesen önállóan 

 

Előírásoknak meg- 

felelően elvégzi a 

munka befejezése utáni 

feladatokat. 

Ismeri a napi 

karbantartási 

feladatokat. 

 
Teljesen önállóan 

 

Felismeri a 

programozási és 

géphibákat, ezekről az 

elő- írásoknak 

megfelelően jelentést 

tesz. 

 
Tudja dokumentálni 

az észlelt hibákat. 

 
 

Teljesen önállóan 

A 

dokumentáláshoz 

használt 

informatikai 

rendszer kezelése 



  2020. 

792  

Ellenőrzi a darab 

méreteit, hiba esetén 

korrekciózásokat 

hajt végre, és ezeket 

dokumentálja. 

 
Ismeri a 

szerszám 

korrekciózás 

módszereit. 

 

 
Teljesen önállóan 
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3.9.1.6 A tantárgy témakörei 
 

3.9.1.6.1 A gépkezelés alapjai 
A témakörben a tanulók megismerik a CNC-szerszámgépek részegységeit, azok jellemző 

típusait és elsajátítják a CNC-esztergagépek, -marógépek vagy -megmunkálóközpontok 

kezelését. Az alábbi elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítják el: 

A CNC-gépek főbb alkalmazási területei 

A CNC-szerszámgépek alkalmazásának előnyei, a gépifőidő és mellékidő csökkentésének 

lehetőségei 

A CNC-szerszámgépek csoportosítása a vezérelt tengelyek száma és az egyidejűleg vezérelhető 

tengelyek száma alapján 

A CNC-szerszámgépek főbb részei, az alapgép és a vezérlő jellemzői 

A CNC-vezérlők felépítése, főbb részei 

A CNC-szerszámgépeken alkalmazott vezetéktípusok 

A CNC-szerszámgépek mozgató orsóinak típusai és alkalmazásuk előnyei 

A főhajtás elemei, a főhajtómű és a motorok főbb jellemzői, főorsó kialakítások és 

csapágyazásuk 

A mellékhajtás elemei, a szervomotorok jellemzői 

A szerszámgép útmérő rendszereinek csoportosítása, az útvonalmérési eljárások főbb jellemzői 

A szerszámtartók, szerszámváltók kialakításai és működése 

A szerszámgépek hűtő- és kenőrendszere 

A szerszámgépeken alkalmazott hidraulikus és pneumatikus rendszerek 

A szerszámgépek védőrendszer-elemei 

A szerszámgépek energiaellátó rendszereinek elemei, a PLC-vezérlők feladatai 

A gép ellenőrzése a munka megkezdése előtt a gépkönyv és egyéb előírások alapján 

A vezérlőpult, vezérlőberendezés és kézikerék kapcsolói, nyomógombjai, a szimbólumok 

értelmezése 

A CNC-szerszámgép be- és kikapcsolásának lépései 

A vezérlőberendezés kezelése, üzemmódjainak megismerése, a kijelzőn megjelenő információk 

értelmezése 

A főbb hibaüzenetek értelmezése, teendők a hiba elhárításához 

A referenciapont jelentősége, referenciapont felvétele a gép bekapcsolása után 

A kézi üzemmód szolgáltatásai, kézi üzemmódban elvégezhető feladatok, műveletek 

 

3.9.1.6.2 Munkadarab- és szerszámbefogás 
A témakörben a tanulók megismerik a CNC-szerszámgépeken történő megmunkálás el- 

kezdéséhez szükséges, előkészítő műveletek közül a munkadarab- és szerszámbefogást. 
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Az alábbi elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítják el: 

A CNC-szerszámgépeken alkalmazott szabványos és speciális szerszámbefogók típusai, 

felszerelésük a CNC-szerszámgépre, beállításuk 

A munkadarab nullpontjának felvétele CNC-szerszámgépeken a dokumentációkban megadott 

pozícióba, nullpont felvétel érintőfogásokkal, tapintóval 

A nullponteltolás alkalmazási lehetőségei, nullponteltolás megvalósítása 

A CNC-szerszámgépek szerszámrendszerei (revolverfej, szerszámtár) 

Szabványos szerszámbefogók típusai a CNC-szerszámgépeken 

Szerszámcsere, szerszámváltás lehetőségei a CNC-szerszámgépeken 

A szerszámkorrekciók értelmezése eszterga-, maró- és fúrószerszámok esetében 

A szerszámbemérés lényege, a szerszámbemérés elvégzése gépen belül és szer- számbemérő 

készülékkel 

A szerszámkorrekciók bevitele a szerszámtárba 

A szerszámok kopásának következményei, a kopás észlelése, kopáskorrekció 

Szerszámok befogása a szerszámtartóba 

A szerszámtartók befogása a revolverfejbe vagy betárazása a szerszámtartóba 

Szerszámcsere, lapkaváltás, lapkacsere elvégzése 

 

3.9.1.6.3 Programszerkesztés, -tesztelés 
A témakörben a tanulók a használt CNC-esztergagép, -marógép, -megmunkálóközpont, - 

köszörűgép megmunkálóprogramjának a bevitelével, a programtesztelési lehetőségével 

ismerkednek meg. Az alábbi műveletek elvégzésére kerül sor: 

A programok bevitele a gép kezelőpultjáról a programszerkesztő üzemmód használatával 

A programok szerkesztésének lehetőségei (felülírás, törlés, beszúrás, másolás, mozgatás) 

A megírt programok tárolása a gép programtárában 

Programok betöltése a gép háttértárából 

Programok kezelése a háttértáron (átnevezés, törlés) 

Programok betöltése külső adathordozóról 

Programok átvitele számítógép és a szerszámgép vezérlője között közvetett és közvetlen 

módon 

Programok tesztelésének lehetőségei (grafikus, szárazfutás, nullponteltolás) 

A teszteléskor észlelt hibák javítása, tesztek újbóli elvégzése 

Próbadarab gyártása módosított technológiai értékekkel 

Vezérlőszimulációs programok használatának a megismerése a programok szerkesztéséhez, 

teszteléséhez 
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3.9.1.6.4 Megmunkálások 
A témakörben sor kerül a megmunkálások elvégzésére a CNC-szerszámgépeken. A 

tanulók a feladatok elvégzésében az egyszerűbbtől haladnak az összetettebb 

megmunkálások felé. Lehetőség van az esztergálási, marási és furatmegmunkálási 

műveletek egy alkatrészen való végrehajtására. Ezúttal az előző témakörben elsajátított 

elméleti és gyakorlati készségek alkalmazására van szükség. Az alábbi gyakorlati 

feladatokat kell végrehajtani: 

Egyszerűbb megmunkálások elvégzése kézi üzemmód alkalmazásával (oldalazás, hengeres 

felület megmunkálása, síkmarás) 

CNC-esztergálási feladatok elvégzése, amelyeknek a következő műveletek elvégzését kell 

tartalmazniuk: oldalazás, síkesztergálás, hossz- és keresztesztergálás, kontúresztergálás, 

központfúrás, fúrás, furatesztergálás, beszúrás, leszúrás, menet- esztergálás. A megmunkálások 

tartalmazzanak nagyoló és simító megmunkálási feladatokat tengely és tárcsa jellegű 

alkatrészeken. Lehetőség szerint hajtott szerszámos megmunkáló műveletek elvégzésére is 

kerüljön sor. 

CNC-marási feladatok elvégzése, amelyeknek a következő műveletek elvégzését kell 

tartalmazniuk: síkmarás, kontúrmarás, zsebmarás, központozás, fúrás, furatbővítés, 

menetfúrás, dörzsárazás, horonymarás, lelapolások, kiosztások. A műveletek nagyoló és simító 

jellegűek is legyenek. A marási feladatokat CNC-marógépeken vagy megmunkálóközpontokon 

kell elvégezni. Lehetőség szerint háromnál több tengelyvezérlésű gépen végezhető 

műveletekre is kerüljön sor. 

 

3.9.1.6.5 Projektfeladat 
A témakörben a tanulók az előzetesen megszerzett elméleti ismeretek és gyakorlati 

készségek felhasználásával összetett megmunkálási feladatokat hajtanak végre. A képzési 

időn belül több projektfeladatot is elkészíthetnek. Ezek a szakmai záróvizsga gyakorlati 

részéhez igazodnak, akárcsak a portfólió és a gyakorlat helyszínén végzett vizsga. A 

projektfeladatok kapcsolódhatnak a gépi forgácsolás nevű tanulási terület 

projektfeladatához. A következő részfeladatokat mindenképpen végre kell hajtani: 

Gyártmányelemzés 

Előgyártmány ellenőrzése a megmunkálás előtt 

CNC-művelettervezés 

Szerszám és technológiai paraméterek választása katalógusokból 

A megmunkálás CNC-programjának megírása vagy megírt program módosítása, kiegészítése 

CNC-szerszámgép felszerszámozása, szerszámbemérés, korrekciók bevitele 

Munkadarab-befogók rögzítése, munkadarab-befogás, nullpontfelvétel 

CNC-program betöltése vagy bevitele, tesztelés, hiba esetén javítás 

Alkatrészgyártás CNC-esztergagépen és marógépen 

A legyártott alkatrészek minősítő méréseinek az elvégzése és a mérés dokumentálása 
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3.9.2 CNC-programozás alapjai tantárgy 
 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

 

3.9.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A CNC-programozás alapjai tantárgy tanításának célja a CNC-gépeken egyszerűbb 

megmunkálóprogramok elkészítéséhez szükséges ismeretek elsajátítása. A tantárgy tanulását 

követően a tanulók birtokában lesznek az alapvető programozási ismereteknek, képesek lesznek 

egyszerűbb alkatrészek megmunkálóprogramjainak a megírására címkódos vagy párbeszédes 

programozási nyelven. 

 

3.9.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
___ 

 

3.9.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  
Matematika, sík- és térgeometriai ismeretek 

 
3.9.2.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 

5. számú táblázat tartalmazza. 
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3.9.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képességek 
 

Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

Elvégzi az egyszerűbb 

alkatrészek 

megmunkálásának 

CNC-technológiai 

tervezését. 

Ismeri a CNC-

technológiai tervezés 

lépéseit, 

dokumentációit. 

 

Teljesen önállóan 
 

 

 

 

 
Gyakorlatias 

feladatértelmezés. 

Adatok, 

információk és 

digitális tartalmak 

böngészése, 

keresése, szűrése és 

felhasználása 

Értelmezi a megírt 

CNC-programokat, 

azokban módosításokat, 

kiegészítéseket hajt 

végre. 

 
Ismeri a szabványos 

CNC-utasításokat. 

 
Teljesen önállóan 

Adatok, 

információk és 

digitális tartalmak 

böngészése, 

keresése, szűrése és 

felhasználása 

Elkészíti az egyszerűbb 

alkatrészek 

megmunkálóprogramját 

az adott vezérlő 

programozási nyelvén. 

Ismeri az 

esztergálási, marási, 

furatmegmunkálási 

utasításokat, 

ciklusokat. 

 
Teljesen önállóan 

Adatok, 

információk és 

digitális tartalmak 

böngészése, 

keresése, szűrése és 

felhasználása 

 

3.9.2.6 A tantárgy témakörei 
 

3.9.2.6.1 A programozás alapjai 
A témakörön belül a tanulók megismerik a CNC-programozás alapvető fogalmait, képessé 

válnak értelmezni a dokumentációkat, a megadott szerszámokat és technológiai paramétereket. 

Megtervezik egy-egy egyszerűbb alkatrész CNC-megmunkálását, kiválasztják a katalógusokból 

a szerszám- és technológiai paramétereket. A témakörben az alábbi ismereteket sajátítják el: 

‒ A CNC-szerszámgépen a szerszámpozíció megadásához használható koordináta- 
rendszerek (derékszögű, polár, henger) alkalmazási lehetőségei 

‒ A CNC-szerszámgépeken alkalmazott koordináta-rendszerek (gépi, munkadarab- hoz 
kötött, szerszámhoz kötött) szerepe, nullpontjainak helye, a gépi koordináta- rendszer 
irányai az esztergagép, marógépgép munkaterében és a mozgásirányok hozzárendelése 
a szánokhoz, asztalokhoz 

‒ A munkadarabhoz kötött koordináta-rendszer felvétele tengely, tárcsa és hasábos 
alkatrészek esetén az alkatrészrajz mérethálózatának felépítése alapján 

‒ Célkoordináták megadása abszolút és növekményes méretmegadási móddal, a 
munkadarab kontúrpontjainak megadása 

‒ A felfogási és koordinátaterv elemei 
‒ Az előgyártmányokkal szemben támasztott követelmények CNC-megmunkáláshoz, az 

előgyártmány elemzése a megmunkálás tervezéséhez 
‒ A CNC-megmunkálás tervezésének lépései, a műveletek sorrendjének meghatározása, 

a szerszámok kiválasztása katalógusokból, a technológiai paraméterek szer- számokhoz 
és műveletekhez rendelése 

‒ A műveleti sorrendterv, műveleti utasítás tartalma 
‒ A szerszámtervek tartalma, formái és tartalmi elemei 
‒ Technológiai paraméterek megválasztásának szempontjai (munkadarab 

anyagminősége, szerszám anyaga, megmunkálási technológia) 
‒ Az adatátvitel lehetőségei a számítógép és a CNC-vezérlő között 
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3.9.2.6.2 Címkódos programozás 
A témakörben a tanulók megismerkednek a szabványos utasításkészlettel megírt CNC- 

programokkal, és értelmezni tudják ezeket az utasításokat. Az alábbi ismereteket sajátítják el: 

‒ A címkódos programozási nyelvek típusai 
‒ A címkódos CNC-programok felépítése, szerkezete 
‒ A programmondat, -blokk fogalma, jellemzői, mondatok sorszámozása, mondatfel- 

építés szabályai 
‒ Az elemi utasítások formátuma, címbetű, kód, érték megadása 
‒ A ciklusok, alprogramok alkalmazásának előnyei 
‒ A szabványban megadott címbetűk jelentése 
‒ Szabványos útfeltételek, programtechnikai utasítások és segédfunkciók rendszerezése 
‒ Abszolút és növekményes koordináta-megadás programozása 
‒ A lineáris interpoláció értelmezése és programozása gyorsjárattal, programozott 

előtolással 
‒ A körinterpoláció értelmezése és programozása, körívmegadási lehetőségek 
‒ Interpolációs síkok értelmezése és megadása a programban 
‒ A sugár- és csúcssugár-korrekció jelentősége kúpos és alakos felületek 

megmunkálásakor 
‒ A szerszámváltás, szerszámcsere programozása, korrekciós tárra való hivatkozás 

lehetőségei 
‒ A fordulatszám vagy állandó forgácsolási sebesség programozása, fordulatszám- 

korlátozás megadása 
‒ A fordulatonkénti előtolás vagy előtolási sebesség programozása 
‒ A sugár- és csúcssugár-korrekció programozása 
‒ A munkadarabhoz kötött koordináta-rendszerek megadása, nullponteltolás, 

koordináta-transzformációk jelentősége 
‒ Ciklusok, alprogramozás, paraméteres programozás alkalmazási példái, ezek alapjai 

 

3.9.2.6.3 Esztergálási műveletek programozása 
A témakörben a tanulók egyszerűbb megmunkálóprogramokat készítenek címkódos vagy 

párbeszédes programozás használatával. Az alábbi feladatokat kell elvégezniük: 

‒ Felfogási és koordinátatervek készítés 
‒ Megmunkálási- és szerszámterv készítése 
‒ Pozicionálások megvalósítása 
‒ Oldalazási műveletek programozása elemi mozgással vagy ciklus alkalmazásával 
‒ Hossz- és keresztirányú kontúr nagyolásához egyszerű és összetett ciklus alkalmazása 
‒ Szerszám csúcssugár-korrekció programozása 
‒ Hossz- és keresztirányú kontúr simítása kontúrleírással, ciklus alkalmazásával 
‒ Beszúrások programozása elemi utasítással és ciklussal 
‒ Menetek típusainak megfelelő elemi és összetett ciklus alkalmazása a belső és külső 

menetek megmunkálásához 
‒ Leszúrások programozása 

 

3.9.2.6.4 Marási műveletek programozása 
A témakörben a tanulók egyszerűbb megmunkálóprogramokat készítenek címkódos vagy 

párbeszédes programozás használatával. Az alábbi feladatokat kell elvégezniük: 

‒ Felfogási és koordinátatervek készítése 
‒ Megmunkálási és szerszámterv készítése 
‒ Pozicionálások megvalósítása, kontúrpontra ráállás, kontúr elhagyása 
‒ Síkmarás elemi utasítással vagy ciklus alkalmazásával 
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‒ Sugárkorrekció programozása 
‒ Kontúrmarás a kontúr leírásával 
‒ Zsebek marása elemi utasítással vagy ciklus alkalmazásával 
‒ Hornyok marása elemi utasítással vagy ciklus alkalmazásával 
‒ Lelapolások, kiosztások programozása 

 

3.9.2.6.5 Furatmegmunkálási műveletek programozása 
A témakörben az esztergálási és marási feladatokban előforduló furatmegmunkálási műve- letek 

programozására kerül sor. Az alábbi feladatokat kell elvégezniük: 

‒ Központfúrás programozása 
‒ Telibefúrás programozása elemi utasítással vagy fúróciklusok alkalmazásával 
‒ Furatesztergálások megvalósítása egyszerű vagy összetett ciklus alkalmazásával 
‒ Menetfúrás programozása ciklus alkalmazásával 
‒ Belső menet esztergálása elemi és összetett ciklus alkalmazásával 
‒ Dörzsárazás ciklus alkalmazásával 
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3.10 Gépészeti ismeretek és gyártástervezés megnevezésű tanulási terület 
 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. 

számú, a témakörök szerinti bontásban a 6-7. számú 

táblázatok tartalmazzák. 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület tantárgyainak ismeretében a tanuló biztos alapokkal rendelkezik a gyártásban 

alkalmazott gépek, gépszerkezetek, gépelemek alkalmazásával kapcsolatban. Tudja azokat 

biztonsággal méretezni, ábrázolni. 

 

3.10.1 Műszaki számítások tantárgy 
 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

3.10.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tantárgy a gépészeti berendezések működését megvalósító gépelemekkel, ezek mechanikai 

alapjainak megismertetésével, geometriai és szilárdsági méretezésével és ellenőrzésével foglalkozik. 

A tantárgy tanítása során a lexikális ismeretek mellett jelentős szerepet kapnak a mechanikához és a 

gépelemekhez kapcsolódó műszaki számítások is. 

 

3.10.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
___ 

 

3.10.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Matematika, fizika 

 
3.10.1.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 

5. számú táblázat tartalmazza 

 

3.10.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Átváltja a feladat 

megoldásához 

szükséges 

mennyiségek 

mértékegységeit. 

Ismeri a fizikai 

mennyiségek 

mértékegységeit és 

a közöttük lévő 

kapcsolatokat. 

 
 

Teljesen önállóan 

  

Megoldja a statikai 
számítási 
feladatokat 

Ismeri a statika 
alaptételeit és alap 
elveit, az erőrend 
szerek eredőjének 
meghatározását. 

Teljesen önállóan Pontosság  

A rendezett, 

áttekinthető munka 

iránti igény 

 

Igénybevételi ábrákat 
Ismeri az igénybe-    
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Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 
rajzol és 
számolásokat végez 
tartók statikája 
témakörben 

vételi ábrák 

készítésének 

folyamatát és a 

felhasználásukkal 

meghatározható 

jellemzőket. 

  

 

Elvégzi a 

szilárdságtani 

méretezési és 

ellenőrzési 

számításokat. 

Tudja alkalmazni az 

egyszerű igénybe- 

vételek 

alapegyenleteit. 

Ismeri az összetett 

igénybevételek 

méretezési és 

ellenőrzési 

összefüggéseit. 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

Kiszámolja a gép- 

elemek szükséges 

adatait. 

Ismeri a gépelemek 

igénybevételeit, 

jellemzőit és 

méretezésük, 

ellenőrzésük 

folyamatát. 

 

Teljesen önállóan 
 

Számításai alapján a 

rendelkezésre álló 

táblázatokból, 

szabványokból 

kiválasztja a 

szabványos 
gépelemeket. 

 

Ismeri a gépelemek- 

re vonatkozó 

táblázatok, 

szabványok 

használatát. 

 
Teljesen önállóan 

Adatok, információk 

és digitális tartalmak 

böngészése, 

keresése, szűrése és 

felhasználása 

Pontosan megérti a 

feladat szövegét, a 

megoldandó 

probléma leírását. 

Ismeri a 

szakkifejezéseket, a 

szaknyelv 

használatát. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

3.10.1.6 A tantárgy témakörei 
 

3.10.1.6.1 A mechanika alapjai 
A tanulók a témakör elsajátítása során megtanulják a merev testek statikájának alapjait, 

egyensúlyban lévő rendszereket vizsgálnak, tartókat méreteznek, meghatározzák a síkidomok 

súlypontját. Egyszerű, összetett igénybevételeket méreteznek, valamint megismerik a dinamikus 

és ismétlődő igénybevételeket és azok méretezését. 

A témakörben az alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

‒ Az erő fogalma és jellemzői 
‒ Az erőrendszerek csoportosítása, közös pontban metsződő hatásvonalú síkbeli erő- 

rendszerek eredőjének meghatározása számítással 
‒ A nyomatéki tétel és alkalmazásai (síkbeli párhuzamos hatásvonalú erőrendszer 

eredőjének meghatározása, síkidomok súlypontjának meghatározása számítással) 
‒ Kényszerek, síkbeli összetett szerkezetek statikai vizsgálata 
‒ Tartók statikája 
‒ Kéttámaszú és egyik végén befogott tartó koncentrált, megoszló és vegyes terhelése 
‒ Reakciók meghatározása számítással 
‒ Igénybevételi ábrák készítése, ezek alapján a veszélyes keresztmetszet és maximális 

nyomaték számítása 
‒ Szilárdságtan, igénybevételek 
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‒ A méretezés és ellenőrzés szerepe a műszaki gyakorlatban 
‒ Egyszerű igénybevételek méretezése, ellenőrzése (húzó, nyomó, hajlító, nyíró, csavaró 

igénybevételek) 
‒ Összetett igénybevételek esetei, méretezése, ellenőrzése 
‒ Dinamikus és ismétlődő igénybevételek, kifáradási jelenségek 

 

3.10.1.6.2 Gépszerkezettan 
A tanulók a témakör feldolgozása során megismerkednek a gépelemek fogalmi 

meghatározásával és csoportosításával. Megismerik többek között az oldható és a nem oldható 

kötések elemeit, méretezését. Megvizsgálják a hajtások kialakítását, elemeit, 

alkalmazhatóságukat és méretezik azokat. 

A témakörben az alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

‒ Csavarkötések és elemeik, csavarkötések biztosítása. Csavarkötések elemeinek 
szilárdsági méretezése, ellenőrzése 

‒ Mozgatócsavarok és szilárdsági ellenőrzésük 
‒ Ékek és reteszek fajtái, reteszek szilárdsági méretezése, ellenőrzése 
‒ Bordás kötés fajtái, jellemzői 
‒ Kúpos kötések jellemzői 
‒ Szegecstípusok, szegecskötések, szilárdsági méretezés, ellenőrzés 
‒ Forrasztott és ragasztott kötések jellemzői 
‒ Rugók feladata, csoportosítása 
‒ Csövek, csővezetékek elemei, csőszerelvények 
‒ Tengelyek csoportosítása, terhelési viszonyai, igénybevételei 
‒ Tengelyek csapágyazási alapelvei, rögzített csapágy és a dilatáció kiegyenlítésének 

lehetőségei 
‒ Siklócsapágyak szerkezete, kenése, beépítése 
‒ Gördülőcsapágyak csoportosítása, szerkezete, beépítése, kenése 
‒ Tengelykapcsolók csoportosítása. Merev és súrlódó tengelykapcsolók méretezése, 

ellenőrzése 
‒ Szíjhajtások gépelemei, jellemzői 
‒ Kényszerhajtások csoportosítása, jellemzői 
‒ Fogaskerékhajtások jellemzői, geometriája (hengeres, egyenes, ferde, kompenzált, 

külső, belső fogazat) 
‒ Kúpfogaskerekek jellemzői, geometriai méretezése 
‒ Csigahajtások jellemzői, elemei, geometriai méretezése 
‒ Fogaskerekes hajtóművek csoportosítása, jellemzői 

 
 

3.10.2 Műszaki rajz tantárgy 

 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 
 

3.10.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tantárgy tanulása során a tanulók elsajátítják a műszaki rajz készítését, mind kézzel, mind 

számítógépes tervezőprogram használatával. Képesek lesznek szabadkézi vázlatot, szerkesztett 

alkatrészrajzot, összeállítási rajzot létrehozni. A CAD-szoftver segítségével 2D-s ábrázolással és 
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3D-s modellezéssel digitalizált műszaki rajzokat, összeállításokat, modelleket készítenek. 

 

3.10.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
___ 

 

3.10.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  
Matematika, informatika, gépelemek, műszaki mérés 

 

3.10.2.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 
5. számú táblázat tartalmazza 
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3.10.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

 

Készségek, képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Jelleghelyes, méret- arányos, 

szabadkézi vázlatot vagy 

alkat- részrajzot készít, 

méretez. 

Ismeri a műszaki 

rajzkészítésnek alapjait, a 

méretarányos és mérethelyes 

rajz kialakításának 
módját. 

 
Teljesen 

önállóan 

 

 

 

 

 

 
 

Pontosság 

A rendezett, 

áttekinthető 

munka iránti 

igény 

 

CAD-szoftverrel 

műhelyrajzot készít, amihez 

megfelelő rajzlapméretet, 

méretarányt, sablont, 

fóliákat, méretezést használ. 

 
 

Ismeri a CAD- alkalmazás 

szolgál- tatásait, beállításait. 

 

Teljesen 

önállóan 

Adatok, 

információk és 

digitális 

tartalmak 

böngészése, 

keresése, 

szűrése és 

felhasználása 

CAD-szoftver segítségével 

3D-s gépészeti modelleket 

készít, majd abból 2D-s 

ábrákat, nézeteket generál. 

Ismeri az 

alkalmazott CAD- 

szoftverben a 3D-s 

objektumok létrehozásának 

metódusait. 

 
Teljesen 

önállóan 

Adatok, 

információk és 

digitális 

tartalmak 

böngészése, 

keresése, 

szűrése és 

felhasználása 

 
 

 

3.10.2.6 A tantárgy témakörei 
 

3.10.2.6.1 Műszaki rajz 
A témakörben a tanulók elsajátítják a műszaki rajzok készítését a rajzi szabványok, ábrázolási 

szabályok betartása mellett. Képesek lesznek pontos, helyes műhelyrajzokat, szerkesztett 

alkatrészrajzokat és összeállítási rajzokat előállítani. 

A témakörben az alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

‒ Térelemek vetületi és axonometrikus ábrázolása 
‒ Ábrázolás képsíkrendszerben. Testek ábrázolása két és három képsíkon 
‒ Gépszerkezetek valódi nagyságának meghatározása, ábrázolása 
‒ Áthatások ábrázolása alkatrészrajzokon 
‒ A metszet, szelvény alkalmazásának szabályai, ábrázolása 
‒ A mérethálózat kialakítása, méretmegadások alkalmazása a műszaki rajzokon 
‒ Felületi minőség kiválasztása, felületi érdesség megadása az alkatrészrajzokon 
‒ A felületkikészítés és a hőkezelés megadása 
‒ Tűrések és illesztések kiválasztása, jelölése az alkatrészrajzokon 
‒ Az alak- és a helyzettűrések megadása 
‒ Jelképes ábrázolások megadása 
‒ Nem oldható kötések jelképes ábrázolása 
‒ Forrasztott és ragasztott kötések jelölése 
‒ Hegesztett kötések rajzi jelölése, ábrázolása, méretmegadása 
‒ Rugók jelképes ábrázolása 
‒ Csavarmenetek és csavarok jelképes ábrázolása. Csavarkötések ábrázolása 
‒ Bordás tengely, bordás tengelykötés ábrázolása 
‒ Gördülőcsapágyak kiválasztása, ábrázolása 
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‒ Fogazott alkatrészek jelképes ábrázolása, műhelyrajzának követelményei 
‒ Csövek rajzjelei és csőkötések ábrázolása 
‒ Öntvények, öntvényházak ábrázolása 
‒ Összeállítási, részösszeállítási rajzok készítése 

 

3.10.2.6.2 CAD-rajzolás és modellezés 
A tanulók a rendelkezésre álló CAD-programok megismerése során elsajátítják annak 

szolgáltatásait, azután alkatrészrajzokat készítenek a műszaki ábrázolás szabályainak 

alkalmazásával. Megtanulják a 3D-modellezést, amelynek segítségével gépelemek 

háromdimenziós képét tervezik meg és összeállításokat készítenek. A témakörben az alábbi 

isme- retek elsajátítására kerül sor: 

‒ CAD-programok rajzformátumai. A vektorgrafika lényege 
‒ A kezelőfelület részei, kezelése, beállításai. Az alkatrészrajzolás és modellezés alapjai 
‒ Alkalmazott koordináta-rendszerek, síkok, tengelyek, pontok 
‒ A rajzolás alapelemei, szerkesztést támogató eszközök 
‒ Alapvető rajzelemek létrehozásának módszerei 
‒ Egyenes vonalak, körök, körívek létrehozása 
‒ Rajzelemek, objektumok módosítása 
‒ Rajzelemek, objektumok pozíciójának, helyzetének biztosítása, kényszerek alkalmazása 
‒ Méretkényszerek alkalmazása 
‒ Síkbeli szerkesztések, vázlatkészítés 
‒ Lemeztárgyak rajzolása, modellezése 
‒ Hasábos alkatrészek rajzolása, modellezése 
‒ Tengely jellegű alkatrészek rajzolása, modellezése 
‒ Tárcsa jellegű alkatrészek rajzolása, modellezése. Alkatrészrajz készítése. Alkat- részrajz 

készítése modell alapján (hasábos alkatrészek, tengelyek, tárcsák) 
‒ Összetett alkatrészek rajzolása, modellezése 
‒ Összeállítások készítése, dokumentálása 
‒ Szabványos alkatrészek választása, alkatrésztárak alkalmazása 
‒ Előgyártmányrajzok készítése, modellezése (öntött, kovácsolt és hegesztett 

előgyártmányok) 

 

 

3.10.3 Anyagismeret és gyártástechnológia tantárgy  
 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

3.10.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tanulók elsajátítják a gépészetben alkalmazott anyagok alkalmazhatóságát, figyelembe véve a 

mechanikai, szilárdsági, technológiai tulajdonságaikat, jellemzőiket. Az anyagok gyártási, alakítási 

technológiáinak a megismerésével az előgyártmány készítésének gyártástechnológiai folyamatát 

ismerik meg. 

 

3.10.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
___ 

 

 

3.10.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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Matematika, fizika, kémia, informatika, mechanika, gépelemek 

 
3.10.3.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 

5. számú táblázat tartalmazza 
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3.10.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Kiválasztja a gyár- 

tás során 

alkalmazandó 

nemfémes 

anyagokat, 

figyelembe véve az 

alkalmazhatóságuka

t az alkalmazott 

gyártási 

folyamathoz. 

Ismeri a gépészetben 

alkalmazott 

nemfémes anyagok 

csoportosítását, 

fajtáit, 

tulajdonságait, 

alkalmazhatóságát. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontosság 

A rendezett, 

áttekinthető munka 

iránti igény 

 

Adatok, információk 

és digitális tartalmak 

böngészése, 

keresése, szűrése és 

felhasználása 

Kiválasztja a gyár- 

tás során 

alkalmazandó 

fémeket, ötvözetet, 

figyelembe véve az 

alkalmazhatóságuka

t az alkalmazott 

gyártási 

folyamathoz. 

Ismeri a gépészetben 

alkalmazott fémeket 

és azok ötvözeteit, 

ötvöző anyagait, 

azok tulajdonságait, 

alkalmazhatóságuka

t. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Adatok, információk 

és digitális tartalmak 

böngészése, 

keresése, szűrése és 

felhasználása 

Kiválasztja a 

gyártmány elvárt 

szilárdsági, 

keménysági 

tulajdonságait 

biztosító, megfelelő 

hőkezelési eljárást, 

eljárásokat. 

 

Ismeri a gépészetben 

alkalmazott 

hőkezelési 

eljárásokat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Adatok, információk 

és digitális tartalmak 

böngészése, 

keresése, szűrése és 

felhasználása 

Kiválasztja a 

lemezek 

darabolásához, 

kivágásához, 

lyukasztáshoz, 

mély- húzásához 

szükséges 

berendezést, és 

elvégzi a 

technológiai 

folyamatot. 

 
Ismeri a gépészetben 

alkalmazható 

hidegalakítási 

eljárásokat és azok 

szerszámait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Adatok, információk 

és digitális tartalmak 

böngészése, 

keresése, szűrése és 

felhasználása 

Meghatározza az 

előgyártmány 

elkészítéshez 

szükséges 

melegalakító 

eljárást. 

Ismeri a 

melegalakítási 

eljárásokat, 

technológiákat. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Adatok, információk 

és digitális tartalmak 

böngészése, 

keresése, szűrése és 

felhasználása 

 

Felismeri az öntött 

előgyártmány eset- 

leges hibáit. 

Ismeri az öntési 

technológiákat, az 

önthetőség 

feltételeit. 

 
 

Teljesen önállóan 

Adatok, információk 

és digitális tartalmak 

böngészése, 

keresése, szűrése és 

felhasználása 

Ismeri a 

porkohászati 

termékek 

alkalmazhatóságána

k feltételeit a gyártá 

során. 

Ismeri a 

porkohászati 

technológiákat, 

porkohászati 

termékeket. 

 

Teljesen önállóan 
Adatok, információk 

és digitális tartalmak 

böngészése, 

keresése, szűrése és 

felhasználása 
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3.10.3.6 A tantárgy témakörei 
 

3.10.3.6.1 Nemfémes szerkezeti anyagok 
A tanulók a gépészetben alkalmazott nemfémes anyagokat, azok csoportjait, jellemző 

tulajdonságait, alkalmazhatóságát vizsgálják. 

A témakörben az alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

‒ A műanyagok főbb tulajdonságai, csoportosításuk, eredetük, hővel szembeni 
viselkedésük, előállítási módjuk alapján 

‒ A hőre lágyuló, a hőre keményedő és a gumirugalmas műanyagok főbb típusai, jellemző 
ipari felhasználási területei 

‒ A műanyagok feldolgozási technológiái, forgácsolhatósági tulajdonságaik 
‒ A kerámiák jellemző tulajdonságai, csoportosításuk 
‒ A műszaki kerámiák típusai és ipari felhasználási területük 
‒ A kompozit anyagok alkalmazásának célja, a kompozitok csoportosítása az anyag- párok, 

a komponensek alakja szerint 
‒ A szemcsés, szálas, réteges bevonatos kompozitok jellemzői és típusai, ipari alkalmazási 

területeik, megmunkálásuk forgácsolással 
‒ A kenőanyagok típusai, alkalmazásuk a szerszámgépek kenésénél 
‒ Hűtő- és kenőanyagok, valamint a kiválasztásuk szempontjai a forgácsoló meg- 

munkálásokhoz 
 

3.10.3.6.2 Fémek és ötvözeteik 
A tanulók megismerik a gépészetben alkalmazott fémeket és azok ötvözeteit, és szerkezeti 

tulajdonságaikat, előállításukat, alkalmazhatóságukat vizsgálják. 

A témakörben az alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

‒ A fémek és ötvözeteik szerkezete és a szerkezet hatása a tulajdonságra 
‒ A fémek kristályosodásának folyamata, a szemcseméret hatása a tulajdonságra 
‒ A fémek ötvözésének célja, az ötvözet alkotói és előállítási módjai, ötvözettípusok és 

főbb tulajdonságaik 
‒ Állapotábra 
‒ A nyersvasgyártás: a vas főbb tulajdonságai, lehűlési görbéje, a nyersvasgyártás menete, 

a nyersvas típusai és felhasználásuk 
‒ A különböző acélgyártó eljárásokkal előállítható acélok tulajdonságai, az acélok ötvözői, 

szennyezői, valamint ezek hatása az acélok tulajdonságaira 
‒ A vas-szén ötvözetek típusai, az egyensúlyi hűtéskor létrejövő szövetelemek 
‒ A réz tulajdonságai, előállítása 
‒ A réz fő ötvözettípusai, felhasználási területei, forgácsolhatósági tulajdonságai 
‒ Az alumínium tulajdonságai, előállítása 
‒ Az alumínium fő ötvözettípusai, felhasználási területei 

 

3.10.3.6.3 Hőkezelések 
A tanulók a gépészetben alkalmazott hőkezelési eljárásokat, azok csoportosítását, jellemzőit, 

alkalmazhatóságát vizsgálják. 

A témakörben az alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

‒ A hőkezelések alkalmazásának célja, a hőkezelés menete, a hőkezelésekkor előforduló 
hibák főbb okai 

‒ Az acélok hőkezelése: ausztenitből létrehozható szövetelemek, martenzitből 
létrehozható szövetelemek, perlitből létrehozható szövetelemek 

‒ Az acél hőkezelési eljárásainak csoportosítása 
‒ Az acélok lágyító és egyneműsítő hőkezelései: feszültségcsökkentő izzítás, újra- 

kristályosítás, normalizálás, lágyítások, szemcsenövelő izzítás 
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‒ Keménységfokozó hőkezelések: közönséges edzés, különleges edzések, edzési 
feszültségek elhárítása, normalizálás, felületi edzések 

‒ Termokémiai hőkezelések: cementálás, nitridálás, nitrocementálás, boridálás, alitálás 
‒ Öntöttvasak hőkezelései: szürke öntvények hőkezelései, fehér öntvények hőkezelései 
‒ Alumíniumötvözetek hőkezelései: nemesítés, újrakristályosító lágyítás 
‒ Rézötvözetek hőkezelései: feszültségcsökkentés, újrakristályosító lágyítás, 

homogenizálás, nemesítés 
 

3.10.3.6.4 Hidegalakítások 
A tanulók a gépészetben alkalmazott hidegalakítási eljárásokat, azok csoportosítását, a 

lemezalakítások jellemző tulajdonságait, szerszámait, alkalmazhatóságát vizsgálják. 

A témakörben az alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

‒ Alakítások csoportosítása, hideg- és melegalakítások összehasonlítása 
‒ Lemezek vágása: darabolási, kivágási, lyukasztási műveletek értelmezése, szerszámai, a 

szerszámok fő részei 
‒ Lemezek mélyhúzása: elve, technológiája, szerszámok felépítése, típusai 
‒ Hajlítás: elve, technológiái, az élhajlítás gépei 
‒ Hidegfolyatás: elve, típusai 

 

3.10.3.6.5 Melegalakítások 
A tanulók a gépészetben alkalmazott melegalakítási eljárásokat, azok csoportosítását, a 

technológiák jellemző tulajdonságait, gépeit, alkalmazhatóságát vizsgálják. 

A témakörben az alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

‒ A képlékeny alakítás jellemzői, képlékeny melegalakító technológiák 
‒ Kovácsolás: eljárásai, az eljárások jellemzői, szerszámai, műveletei, gépei 
‒ Hengerlés: elve, a hengerlési módok ismertetése, hengerléssel előállított termékek 
‒ Csőgyártás: varrat nélküli csövek, varratos csövek 

 

3.10.3.6.6 Öntés 
A tanulók a gépészetben alkalmazott öntvények előállításával, eljárásaival foglalkoznak. A 

témakörben az alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

‒ Az önthetőség feltételei, öntés alkalmazása az előgyártmányok létrehozásához 
‒ Az öntés alapfogalmai: forma, minta, mag 
‒ Öntési eljárások: homokformába, héjformába, fémformába, illetve precíziós öntés 
‒ Öntési hibák, öntvénytisztítás, öntvények hőkezelése 

 

3.10.3.6.7 Porkohászat 
A tanulók a gépészetben alkalmazott porkohászati termékek előállítását, jellemző tulajdonságait, 

alkalmazhatóságát vizsgálják. 

A témakörben az alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

‒ A porkohászat alkalmazási területei, porkohászati termékek 
‒ A porkohászat technológiája: fémporok előállítása, kezelése, fémporok sajtolása, 

zsugorítás, utókezelések 
 

3.10.3.6.8 3D nyomtatás 
A tanulók a gépészetben alkalmazott nyomtatott termékek előállítását, jellemző tulajdonságait, 

alkalmazhatóságát vizsgálják. 

A témakörben az alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

A 3D nyomtatás alkalmazási területei, nyomtatott termékek 

A 3D nyomtatás technológiája: műanyagok, fémporok, kezelése, utómegmunkálások 
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3.10.4 Gyártástervezés tantárgy  
 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

 

3.10.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A gyártástervezés tantárgy elsajátításával a tanulók képesek lesznek gyártástervezési, technológiai 

tervezési feladatokat végrehajtani, többek között szem előtt tartva a gyárthatóságot, a technológiai-

gyártási folyamatot, az anyag- és szerszámválasztást, valamint a gazdaságosságot. 

 

3.10.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
___ 

 

3.10.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Matematika, fizika, informatika, mechanika, gépelemek, anyagismeret 

 
3.10.4.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 

5. számú táblázat tartalmazza 

 

3.10.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Gyártástechnológiai 

tervet készít, 

figyelembe véve az 

elkészítendő 

alkatrész, 

azalkalmazott 

technológia 

sajátosságait. 

Ismeri az 

elkészítendő 

alkatrészek 

tulajdonságait a 

gyárthatósági 

szem- pontok 

figyelembe vétele 

mellett. 

 

 
Instrukció

 alapjá

n részben önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontosság 

A rendezett, 

áttekinthető munka 

iránti igény 

 

Adatok, 

információk és 

digitális tartalmak 

böngészése, 

keresése, szűrése 

és felhasználása 

Elvégzi a szerszám- 

géppel segített gyár- 

tástervezési 

folyamatot az adott 

gyártmány 

előállításához. 

 

Ismeri a CAD- és a 

CAM-

alkalmazások 

nyújtotta 

lehetőségeket. 

 
 

Instrukció

 alapjá

n részben önállóan 

 

Alkalmazza a 

hagyományos 

gyártás- 

technológiai 

tervezés és a 

számító- géppel 

támogatott tervezés 

és gyártás területén 

szerzett ismereteit a 

projektmunka 

elkészítése során. 

 

Komplex tudással 

rendelkezik a gyár- 

tástechnológiai 

tervezés, a 

CAD/CAM- 

alkalmazások és a 

hozzájuk kötődő 

ismeretek 

területén. 

 

 

 

Instrukció

 alapjá

n részben önállóan 

 

 
Adatok, 

információk és 

digitális tartalmak 

böngészése, 

keresése, szűrése 

és felhasználása 
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3.10.4.6 A tantárgy témakörei 
 

3.10.4.6.1 Technológiai tervezés 
A tanulók a technológiai tervezés során elsajátítják a technológiai folyamat elvi vázlatának 

kidolgozási folyamatát. Elemzik az alkatrészrajzon szereplő előírásokat és a hozzájuk kötődő, az 

egyes gyártási eljárásokkal teljesíthető paramétereket. Elvégzik a technológiai folyamat műveleti 

sorrendjének és a technológiai folyamatot alkotó egyes műveleteknek a megtervezését, a 

szükséges technikai és gazdasági feltételek vizsgálata mellett. 

A témakörben az alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

‒ Az elkészítendő alkatrészek elemzése gyárthatósági szempontból 
‒ A gyártás során alkalmazott technológiai folyamat elvi vázlatának, műveleti sor- 

rendjének meghatározása és annak megtervezése 
‒ A gyártás folyamatában alkalmazott különböző megmunkálási folyamatokhoz az 

alkalmazandó technológia előírása és a technológiai paraméterek számítása 
‒ A szükséges ráhagyások, hozzáadások számítása 
‒ Méretek és tűrések meghatározása 
‒ Bázisválasztás 
‒ A munkadarab helyzetének meghatározása 
‒ Szerszámválasztás szabványok felhasználásával 
‒ A munkadarab-készülék-gép-szerszám rendszer elemzése 
‒ A szükséges hőkezelések megtervezése 
‒ Az előgyártmány kiválasztása a gazdaságosság figyelembevételével 
‒ A szerszám típusának, anyagának, méretének kiválasztása 
‒ A gyártás során leggyakrabban előforduló hibák és azok mértéke 
‒ Fő- és mellékidők kiszámítása 
‒ A forgács nélküli alakítóeljárások tervezési szempontjai 
‒ Anyagszükséglet, előgyártmány (félgyártmány) meghatározása, kiválasztása képlékeny 

alakításkor 
‒ Az alakítóerő számítása képlékeny hidegalakítás esetében 
‒ A szerszámok üzemeltetésének feltételei, az üzemeltető gépek, biztonságtechnikai 

követelmények 
‒ A szerszámok általános felépítése, jellemzői (a bélyeg vezetése, az egyszerre végzett 

műveletek szerint, az elérhető pontosság) 
‒ Az optimális vágórés, a szerszámelemek tűrése, gazdaságos anyagfelhasználás, sávterv, 

a szerszám nyomásközéppontja 
‒ A mélyhúzó szerszámok (ráncfogó nélküli szerszámok, ráncfogós szerszámok, ráncfogó) 
‒ Típusok, sorozatszerszámok, kombinált szerszámok, a húzóélek lekerekítése, a húzórés, 

az alakadó elemek gyártási tűrése és kivitele 
 

3.10.4.6.2 Számítógéppel segített gyártástervezés 
A témakör elsajátítása során a tanulók a CAD/CAM-ismereteik alapján elsajátítják a 

számítógéppel támogatott gyártás tervezésének folyamatát. 

A témakörben az alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

‒ A gyártásautomatizálás irányai, lehetőségei 
‒ Felhasználói programok (CAD, CAD/CAM, irodai programcsomag stb.) ismerete, 

használata a gépészeti gyakorlatban 
‒ Az automatizált gyártás bemutatása, egy CIM-rendszeren történő munkadarabgyár- tás 

folyamata 
‒ A munkadarabok tervezési, gyártási, ellenőrzési lépései és megvalósításának lehetséges 

módjai 
‒ 3D scanner alkalmazása 
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‒ Egy adott CAD/CAM-program felépítése, alkalmazásának lehetősége egy gyártó- 
cellában készítendő darab megmunkálásakor 

‒ A számítógéppel vezérelt gyártás szakkifejezéseinek meghatározása (CIM, CAD, CAE, 
CAP, CNC, CAM, CAQ, PPS, CAD/CAM rendszer). 

‒ Az egyes gyártmányok, gyártócellák végtermékeinek CAD/CAM-tervezése 
‒ A gyártási folyamat meghatározása 
‒ CNC-gépek CAD/CAM csatolása, beállítási, paraméterezési, szerszámozási alap- 

ismeretek 
‒ FMS-alkatrészprogramok készítése integrált CAD/CAM tervezőrendszerekkel 
‒ Az egyes munkadarabok termelési folyamatba illesztése: termelékenységi, 

jövedelmezőségi kérdések elemzése 
 

3.10.4.6.3 Projektmunka 
A tanulók a tanulási folyamatban összekapcsolják a számítógépes tervezésben (CAD) elsajátított 

ismereteiket a technológiai tervezés és a számítógéppel segített gyártás (CAM) területein 

tanultakkal. Ezek alapján képesek például két- vagy háromtengelyes megmunkálást tervezni a 

hozzájuk kötődő műveletelemek technológiájával. A gyártás során alkalmazott szerszámok 

szerszámpályáit CAM-szoftver segítségével ki tudják alakítani, majd az általuk elkészített CNC-

programmal az adott CNC-szerszámgépen a gyártást végre tudják hajtani, és az eközben 

felmerülő hibákat felismerik és kijavítják. Tudják alkalmazni a CAM- szoftver által nyújtott 

szimulációs lehetőségeket, és képesek az esetleges hibákat korrigálni. Az elkészített 

megmunkálási terv alapján gyártási dokumentációt tudnak készíteni. 

A témakörben az alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

‒ Technológiai tervezés 
‒ Számítógéppel segített tervezés (CAD) 
‒ Számítógéppel támogatott gyártás (CAM) 
‒ CNC-szimuláció alkalmazása 
‒ Műszaki terv, dokumentáció készítése 
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3.11 Szerelés, karbantartás megnevezésű tanulási terület 
 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanítási terület fő célja, hogy a tanulók megismerjék a szerszámgépekhez kötődő gépek, berendezések 

szereléstechnológiáit és karbantartási műveleteit. Legyen rálátásuk a vezérlési folyamatokra az 

automatizált ipari rendszerekben. Az önállóan elvégezhető munkafolyamat- okhoz megfelelő elméleti 

felkészültséggel és hozzá társuló gyakorlati készséggel rendelkezzenek. A szerelés és karbantartás 

tantárgy megfelelő ismereteket biztosít a napjainkban használt kötéstechnológiák, szereléstechnológiák 

és karbantartási folyamatok, illetve a szerszám- gépek pontossági követelményeinek szakszerű 

elsajátításához. Az automatizálás tantárgy az irányítástechnika területének napjainkban is használt 

korszerű pneumatikus, elektropneumatikus, hidraulikus vezérléseinek gyakorlati alapjait mutatja be a 

tanulók számára, mely fontos elvárás az ipar szereplőitől. Elsajátítják vezérléstechnikai ismeretek 

gyakorlati alapjait és megismerik az ipari számítógépek működési elveit és programozásukat. 

Betekintést kapnak az egyre inkább tért hódító ipari robotok alkalmazásának területeire és azok 

gyakorlati működésébe. Az automatizált gyártórendszerek tervezése, üzemeltetése, karbantartása fontos 

feladatként jelenik meg a szakmájukban. 

A tanulási szakasz végén a tanulók szerelési és karbantartási ismereteik alapján képesek lesznek a 

gyártástechnológiához alkalmazott modern szerszámgépek, berendezések, vezérlőegységek biztonságos 

szerelésére, beállítására, üzemeltetésére. Elsajátítják a szakmához tartozó gépkarbantartási feladatok 

elvégzését, a gépegységek pontosságának monitorozását, hibáinak detektálását és azok dokumentálását. 

 

3.11.1 Szerelés és 

karbantartás tantárgy 

 

 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. számú, a témakörök szerinti 

bontásban a 6-7. számú táblázatok tartalmazzák. 

  

3.11.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tantárgy fő célja a szereléshez kötődő kötéstechnológiák elméleti alapjainak gyakorlatban történő 

alkalmazása. A már elméletben megismert oldható és nem oldható kötéstechnológiákat a gyakorlatban 

is elkészítik. Fontos a hegesztett kötések kialakításához megismerni a korszerű hegesztőberendezéseket 

és a hozzájuk kapcsolódó eszközöket, a hegesztési technológiákat. Cél a hegesztés, illetve az 

anyagszétválasztás során elvégezhető műveletek megismerése, a művelethez kapcsolódó gépek 

kiválasztása, beállítása. A tanulók elsajátítják a hegesztési, anyagszétválasztási technológiák 

paramétereinek beállítását és az eljárás elvégzését, kivitelezését. 

 

3.11.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

Minősítéssel rendelkező hegesztő, tűzvédelmi szakvizsga 

 

3.11.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Fizika, kémia, matematika, informatika, műszaki rajz, mechanika, gépelemek, anyagismeret, műszaki 
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mérés 

 
3.11.1.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát az 

5. számú táblázat tartalmazza 
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3.11.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

Előkészíti, beállítja 

és a gyakorlatban 

használja a kötések 

kialakításához 

szükséges gépeket, 

esz- közöket. 

Előkészíti a 

munkadarabot/kat 

és elvégzi a kötések 

kialakítását. 

Rendelkezik a 

kötéstechnológiák 

elvégzéséhez 

szükséges 

alapismere- tekkel, 

ismeri a kötések 

szakszerű 

kialakításának 

lépéseit, módszereit. 

 
Instrukció

 alapjá

n részben önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekszik a 

biztonságos 

munkavégzésre. 

 

Adatok, 

információk és 

digitális tartalmak 

böngészése, 

keresése, szűrése 

és felhasználása 

Kiválasztja az 

alkalmazott 

szerelés- 

technológiához a 

szerelés eszközeit, 

szerszámait. 

 

Ismeri a jellegzetes 

szerelési 

technológiákat. 

 

Teljesen önállóan 
 

 
Elvégzi a gépek, 

gépegységek 

szerelését. 

Ismeri a 

gépegységek, 

gépelemek, hajtások 

szereléséhez 

szükséges 

eljárásokat, az 

azokhoz szükséges 

szerszámokat, 

eszközöket. 

 

Teljesen önállóan 

 

Elvégzi a szerszám- 

gépek, gépegységek 

karbantartási 

munkálatait. 

Ismeri az 

üzemeltetéshez 

szükséges 

karbantartási műve- 

leteket. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Elvégzi a szerszám- 

gépek pontossági 

vizsgálatát a 

megfelelő 

készülékek, 

mérőeszközök 

gyakorlati 

alkalmazásával, és 

dokumentálja a 

folyamatot. 

Ismeri a szerszám- 

gépek pontossági 

vizsgálatához 

kötődő mérési és 

ellenőrzési 

eljárásokat. 

 
Teljesen önállóan 

 
Adatok, 

információk és 

digitális tartalmak 

böngészése, 

keresése, szűrése és 

felhasználása 

 
 

3.11.1.6 A tantárgy témakörei 
 

3.11.1.6.1 Kötéstechnológiák 
A témakör a különböző kötéstechnológiák alapjainak megismerésével foglalkozik. Ezen belül az 

alábbi ismeretek elsajátítására kerül sor: 

‒ Szegecstípusok, kötés kialakítása 
‒ Szeg- és csapszegkötések kialakítása 
‒ Ék- és reteszkötések létrehozása 
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‒ Csavarkötések, csavarbiztosítások létrehozása 
‒ Bordás tengely, kúpos kötés, zsugorkötés létrehozása 
‒ A hegesztőműhely rendje, az ahhoz kötődő munka-, tűz- és környezetvédelmi isme- 

retek 
‒ Hegesztési alapismeretek gyakorlati felhasználása 
‒ Hegesztőberendezések és -eszközök gépkönyveinek, kezelési utasításainak 

használata 
‒ Hegesztési varratok vizsgálata, készítése 
‒ Ívhegesztés, gázhegesztés, sajtoló hegesztések, lángvágás és a plazmaíves anyag- 

szétválasztás technológiája, gyakorlata 
 

3.11.1.6.2 Szereléstechnológia tervezése 
A témakör a szereléstechnológiai feladatokkal, annak technológiájával és az ahhoz kötődő 

szerszámok, eszközök kiválasztásával, alkalmazásával kapcsolatban nyújt ismereteket. Ezen belül 

az alábbi ismeretek elsajátítására és alkalmazására kerül sor: 

‒ A szerelés alapfogalmai 
‒ Szerelési tervek, dokumentáció készítése 
‒ A szerelési családfa felépítése, elemei 
‒ A szerelési vázlat, szerelési módszerek, a szerelés szervezése, a szerelőüzemek 

tervezésének szempontjai 
‒ Jellegzetes szerelési eljárások technológiája 
‒ Szereléstervezési dokumentáció (műveletterv, műveleti sorrend terve, szerelési 

utasítás, ellenőrzési utasítás stb.) készítése 
‒ Szereléshez kötődő szerszámok, eszközök és segédanyagok meghatározása és 

alkalmazásuk 
‒ A szerelés gépei 
‒ A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, végellenőrzés 
‒ A szerelési és javítási technológiára vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezet- 

védelmi utasítások 
 

3.11.1.6.3 Gépegységek szerelése 
A témakör a gépegységek, gépelemek, hajtások szereléséhez kötődő gyakorlati kompetenciák 

kialakításával foglalkozik. Ezen belül az alábbi ismeretek elsajátítására és alkalmazására kerül 

sor: 

‒ A gyártásra, szerelési és javítási technológiára vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és 
környezetvédelmi utasítások 

‒ Gépelemek szerelése. Szerelőszerszámok és alkalmazásuk 
‒ Oldható és nem oldható kötések megvalósítása 
‒ Gördülőcsapágyak szerelése tengelyekre és csapágyházakba 
‒ Ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre szerelése, ékek, reteszek beépítése 
‒ Hengeres fogaskerekek és kúpkerekek szerelése 
‒ Csigahajtómű szerelése, javítása 
‒ Tengelykapcsolók és kilincsművek szerelése, javítása 
‒ Fogaskerekes hajtóművek szerelése, javítása 
‒ Gépek, gépegységek, szerkezetek szerelése, javítása 
‒ A szerelőmunkák minőségi ellenőrzése, végellenőrzés, dokumentálás 

 

3.11.1.6.4 Gépegységek karbantartása 
A témakör a gépgyártás-technológiai feladatok ellátásához kötődő gépek, szerszámgépek, 

berendezések karbantartási feladataival foglalkozik. Ezen belül az alábbi ismeretek elsajátítására 
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és alkalmazására kerül sor: 

‒ A biztonságos munkavégzés feltételei 
‒ A karbantartási műveletek értelmezése, a feladatok elvégzésének eszközei 
‒ A karbantartási feladatok meghatározása és elvégzése gépkönyvek, kezelési, 

üzemeltetési, karbantartási útmutatók használatával 
‒ A gépek, berendezések csúszó, mozgó felületeinek kenése, a kenési rendszer 

ellenőrzése, tisztítása és karbantartása 
‒ Az üzemeltetéshez szükséges beállítások elvégzése, a kopó alkatrészek előírás szerinti 

cseréje 
‒ A tervszerű megelőző karbantartásban előírt feladatok elvégzése 
‒ A hűtő-kenő anyagok mennyiségének ellenőrzése, pótlása, cseréje 
‒ A forgácsoló szerszámgépek sérüléseinek feltárása, vizsgálata 
‒ A biztonsági berendezések működésének ellenőrzése és működési teszt végzése 
‒ A hidraulikus és pneumatikus rendszerek irányító-, vezérlő-, munkavégző elemeinek 

ellenőrzése, karbantartása az előírások alapján 
‒ Hibák észlelésekor a szükséges intézkedések megtétele és az üzemeltetési, karban- 

tartási munkák dokumentálása 
‒ Hulladék, forgács kezelése, biztonságos elhelyezése 
‒ A szerszámok, szerszámtartók biztonságos és szakszerű tárolása, karbantartása, 

lapkacsere elvégzése 
‒ A munkadarab-befogó eszközök és készülékek szakszerű tisztítása, tárolása, 

karbantartása az előírások alapján 
‒ Mérőeszközök, mérőkészülékek szakszerű tisztítása, tárolása, mérőeszközhibák 

felismerése 
 

3.11.1.6.5 Szerszámgépek pontossági vizsgálata 
A témakör a gyártási folyamatok során alkalmazott szerszámgépek pontosságát vizsgálja a 

készülékek, mérőeszközök gyakorlati alkalmazása mellett. Ezen belül az alábbi ismeretek 

elsajátítására és alkalmazására kerül sor: 

‒ Szerszámgépek saját pontossági vizsgálatának végzése 
‒ Gépek, berendezések géppontossági vizsgálata, geometriai méretek, alakhűség, 

helyzetek, mozgáspályák pontosságának elemzése 
‒ Alak- és helyzetmérések végzése 
‒ A pontossági vizsgálatoknál alkalmazott eszközök, készülékek alkalmazása 
‒ Oszlopos vagy állványos fúrógép saját pontosságának, merevségének vizsgálata 
‒ Esztergagép saját pontosságának vizsgálata. Esztergagép főorsóütésének vizsgálata 
‒ Vízszintes marógép saját pontosságának vizsgálata 
‒ Szerszámgép-párhuzamosság mérése 
‒ Szerszámgépek vízszintezése, beállítása 
‒ Szerszámgépmérési dokumentációk, jegyzőkönyvek készítése 

 
 

3.11.2 Automatizál

ás tantárgy  
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 Az éves valamint heti órakeretet a tantárgyak esetén az 1-4. 

számú, a témakörök szerinti bontásban a 6-7. számú 

táblázatok tartalmazzák. 
 

3.11.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tantárgy célja, hogy bemutassa a tanulóknak az irányítástechnika területén napjainkban is használt 

korszerű pneumatikus, elektropneumatikus, hidraulikus vezérlések gyakorlati alkalmazását. A tanulók 

elsajátítják az iparban alkalmazott vezérléstechnika alapjait és megismerik az ipari számítógépek 

működési elveit és programozását. Betekintést kapnak az egyre inkább tért hódító ipari robotok 

alkalmazásának területeire és azok gyakorlati működésébe. Az automatizált gyártórendszerek 

tervezése, üzemeltetése, karbantartása fontos feladatként jelenik meg a szakmájukban. A tanulók 

megismerkednek az irányítástechnika alapjaival. Ismereteket szereznek a minőségbiztosítási 

rendszerekről és a mérések, ellenőrzések előírt módon történő dokumentálásáról. 

 

3.11.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
___ 

 

3.11.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Fizika, informatika, elektronika, műszaki rajz, szerelés, karbantartás 

 
3.11.2.4 A képzés órakeretének a gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem) lebonyolított arányát 

az 5. számú táblázat tartalmazza 
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3.11.2.5 A tantárgy 

oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

Pneumatikus 

vezérlést, 

kapcsolásokat állít 

össze. 

Ismeri a 

pneumatikusrendszerek 

vezérlő és végrehajtó 

elemeit. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 
Törekszik a 

biztonságos 

munkavégzésre. 

 

Elektropneumatikus 

vezérléseket szerel 

össze a kiválasztott 

elemek 

segítségével. 

Ismeri az érintéses és 

érintésnélküli 

jeladókat, 

mágnesszelepeket és a 

pneumatikus lineáris 

motorokat. 

 
Teljesen önállóan 

 

Hidraulikus 

berendezések 

folyamatát 
modellezi le. 

Ismeri a hidraulikus 

kapcsolások eleme- 
it. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Ipari robotokat 

szerel, irányít, 

programoz. 

 

Ismeri az ipari robotok 

felépítését, szerkezeti 

elemeit. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Adatok, 

információk és 

digitális tartalmak 

böngészése, 

keresése, szűrése és 

felhasználása 

 

Automatizált 

gyártási folyamatot 

működtet, felügyel. 

Ismeri az automatizált 

gyártás részeit, 

folyamatát, területe- it. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Adatok, 

információk és 

digitális tartalmak 

böngészése, 

keresése, szűrése és 

felhasználása 

 
 

3.11.2.6 A tantárgy témakörei 
 

3.11.2.6.1 Pneumatikus vezérlések 
A témakörben a tanulók megismerik az iparban használt pneumatikus eszközöket, továbbá 

képessé válnak a gyakorlatban felépíteni és tesztelni az üzemekben használt pneumatikus 

alapkapcsolásokat, tudják azokat üzemeltetni és hibakeresési, detektálási feladatokat végezni. 

Ezen belül az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ A pneumatikus vezérlésű berendezések munkavédelme, balesetvédelmi előírásai 
‒ A sűrített levegő előállítása, előkészítése, a léghálózat kiépítése és gazdaságos 

üzemeltetése 
‒ A pneumatikus rendszerek felépítése és beüzemelése 
‒ A pneumatikus rendszerek gazdaságos üzemeltetésének főbb szempontjai 
‒ A pneumatikus végrehajtó elemek, munkavégző elemek típusai és alkalmazása 
‒ Vezérlő elemek, a szelepek alkalmazása 
‒ A pneumatikus szabványos jelképrendszer és alkalmazása 
‒ Logikai alapkapcsolások, biztonsági indítások összeállítása, megvalósítása 
‒ Tömbösített szelepek, szelepszigetek típusai és vezérlése 
‒ Csereszabatosság, hibakeresés. Hibadiagnosztikai és karbantartási ismeretek 

elsajátítása az állásidők csökkentése érdekében 
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3.11.2.6.2 Elektropneumatikus vezérlések 
A témakör során a tanulók megismerik az iparban használt elektropneumatikus eszközöket, 

valamint az alapkapcsolások gyakorlati felépítését, tesztelésének módját. Képessé válnak a 

leggyakrabban használt szenzorok kiválasztására és azok beépítésére. Alapismereteket 

szereznek a programozható vezérlők alkalmazásával kapcsolatban, valamint megismerik az 

iparban jelenleg használt PLC-eszközöket. Ezen belül az alábbi ismeretek és gyakorlati 

készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ Elektromos vezérlések és pneumatikus végrehajtók kombinációja 
‒ Pneumatikus, elektromechanikus, elektromos végrehajtók 
‒ Elektromos építőelemek (jeladók, szenzorok, jelfeldolgozók, programozható vezérlők) 
‒ Relés vezérlések tervezése, megvalósítása, beüzemelése 
‒ Modern elektropneumatikus berendezések (szelepszigetek, szerelési módok, 

modern huzalozási megoldások, buszrendszerek) 
‒ A relés vezérlések kiváltása programozható logikai vezérlővel (PLC) 
‒ Az elektromos és pneumatikus szabványos jelképrendszer 

 

3.11.2.6.3 A hidraulika alapjai 
A témakör során a tanulók megismerik az iparban használt hidraulikus eszközöket, az 

üzemekben alkalmazott hidraulikus berendezések körfolyamatait és hajtásait. Képessé válnak 

üzemi gyakorlat során felépíteni és tesztelni azokat. Elvégzik a berendezéseken a szükséges 

beállításokat, méréseket és a dokumentáció elkészítését. Ezen belül az alábbi ismeretek és 

gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ Hidraulikus energia előállítása, hidraulikus energiaátalakítók és azok üzemeltetése 
‒ Hidraulikus munkavégző és vezérlőelemek alkalmazása 
‒ Munkahengerek, hidromotorok alkalmazása. 
‒ Útszelepek, záró és áramlásirányító elemek, nyomásirányítók szerkezeti kialakítása és 

gyakorlati alkalmazásuk 
‒ Csővezetékek, tömlők, olajszűrők 

 

3.11.2.6.4 Ipari robotok alkalmazásának alapjai 
A témakörben a tanulók megismerik a vezérlési feladatok megoldását programozható be- 

rendezéseken keresztül. Tanulmányozzák az ipari robotok alkalmazását a gépészeti 

területeken. Ezen belül az alábbi ismeretek elsajátítására és alkalmazására kerül sor: 

‒ A robottechnika alapjai és alkalmazása a gépészet szakterületen 
‒ A robotok felépítése, jellemzőik 
‒ Az ipari robotok szerkezeti elemei (kinematika, megfogó szerkezetek) 
‒ Az ipari robotok irányítástechnikája (irányítási módok, vezérlőrendszerek) 
‒ A robotok felépítése, programozása 
‒ A robotok vezérlőrendszerei (mechanikus, pneumatikus, hidraulikus és villamos 

vezérlések) 
‒ A robotok üzemeltetése, karbantartása 

 

3.11.2.6.5 Gyártórendszerek 
A témakör feldolgozása során a tanulók megismerik az automatizált gyártás folyamatát, annak 

részeit és területeit. Ezen belül az alábbi ismeretek elsajátítására és alkalmazására kerül sor: 

‒ Az automatizált gyártás 
‒ cím-rendszerek, rugalmas gyártócellák 
‒ A CAD/CAM-program felépítése, alkalmazásának előnyei egy gyártócellában 

készítendő darab megmunkálásakor 
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‒ Több CNC-vezérlésű szerszámgép összekapcsolási feltétele, az ipari robottal törté- nő 
gépkiszolgálás alapvető megoldásai 

‒ Az egyes gyártmányok, gyártócellák végtermékeinek CAD/CAM-tervezése, a gyártási 
folyamat meghatározása 

‒ CNC-vezérlésű szerszámgépek CAD/CAM-csatolása, beállítása, paraméterezése, 
szerszámozásának alapjai 

‒ Az FMS mint a CIM alrendszere, FMS-alkatrészprogramok készítése integrált 
CAD/CAM-tervezőrendszerekkel 

 

PRO GRA MT AN T E RV 

a 
4. . Elektronika és elektrotechnika 

ágazathoz tartozó 
5 0714 04 03 

Elektronikai technikus 
SZAKMÁHOZ 

 
  
  
  

1  A SZAKMA ALAPADATAI 

1.1 Az ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika  

1.2 A szakma megnevezése: Elektronikai technikus  

1.3 A szakma azonosító száma: 5 0714 04 03  

1.4 A szakma szakmairányai: —  

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Műszaki ágazati alapoktatás  

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: —  
  
  
  
  

2  A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra 
szabadon felhasználható időkeretet (szabad sáv).  

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást.   
Az egyes tantárgyaknál meghatározásra került az oktatás helyszíne, mely biztosítja, hogy a tantárgy 

teljes tartalmát tekintve az órakeretnek a (2020. júniusában kiadott) programtanterv szerinti 

minimális százalékát gyakorlati körülmények között oktathassuk.  

 

A tantermi az elméleti, a tanműhely, mint helyszín az iskola tanműhelyében történő, valamint az 

üzemi jelöléssel a termelőüzemben történő oktatásra tervezett időkeretet adja meg. A tanműhely és 

az üzemi jelöléssel meghatározott óraszámok az elsősorban gyakorlati oktatásra koncentráló témák 

oktatására fokuszálnak ezzel biztosítva a javaslatnak megfelelő százalékos arányt. 

 

A szakmai oktatás gyakorlatigényességét és projektszemléletét kívánjuk erősíteni a fenti 



  2020. 

822 
 

megosztással.  
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként  

15. számú táblázat 

Évfolyam   9 10 11 12 13 9-13 

Évfolyam összes szakmai óraszáma ## 
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Ü
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m
i 

ö
ss
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n
 

Munkavállalói ismeretek 
Munkavállalói ismeretek 3.1.1 

18 18                                     18 

Munkavállalói idegen 

nyelv (technikus szakmák esetén) 

Munkavállalói idegen nyelv 3.2.1     
                            62 62     62 

Műszaki alapozás 

Villamos alapismeretek 3.3.1 
90 18 72   ## 72 

12

6 
                          288 

Gépészeti alapismeretek 3.3.2 
##   

14

4 
  ## 36 90                           270 

Az elektronika alapjai 

Elektrotechnika 3.4.1     
            90 36 18 36                 90 

Analóg áramkörök 3.4.2     
            ## 36 54 72                 162 

Digitális áramkörök  3.4.3     
            90 18 72                   90 

Számítógép az elektronikában 

A programozási alapjai  3.5.1     
            72     72                 72 

Számítógépes szimuláció   3.5.2     
                    93   93           93 

Áramkörök építése, üzemeltetése 

Elektronikai technikusoknak 

Áramkörök építése, 

üzemeltetése 

3.6.1     
                    ## 31 93   ##   

12

4 

15

5 
403 

Programozható 

irányítóberendezések, hálózatok és 

rendszerek 

Mikrovezérlők 3.7.1     
                    62     62 ## 31 31 93 216 

Ipari folyamatok irányítása 

PLC-vel  

3.7.2     
                    ## 31 31 62 ## 31 

15

5 
  310 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:       
            ##       ##               225 

 

  
252 36 21

6 

0 32

4 

10

8 

21

6 

0 41

4 

90 14

4 

18

0 

40

3 

62 21

7 

12

4 

68

1 

12

4 

31

0 

24

8 
229

9 
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16. számú táblázat 
 

Évfolyam 9 10 11 12 13 
9-

13 

Évfolyam összes szakmai óraszáma 

  

7 

T
an

te
rm

i 

T
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m
ű

h
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y
 

Ü
ze

m
i 

9 

T
an

te
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i 

T
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m
ű

h
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y
 

Ü
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m
i 1
1

,5
 

T
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i 

T
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m
ű

h
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y
 

Ü
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m
i 

13 

T
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i 

T
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m
ű

h
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y
 

Ü
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m
i 

21 

T
an

te
rm

i 

T
an

m
ű

h
el

y
 

Ü
ze

m
i 

ö
ss

ze
se

n
 

Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek 3.1.1 
0,5 0,5                                     0,5 

Munkavállalói idegen 

nyelv (technikus szakmák esetén) 

Munkavállalói idegen nyelv 3.2.1     
                            2,0 2,0     2,0 

Műszaki alapozás 

Villamos alapismeretek 3.3.1 
2,5 0,5 2,0   5,5 2,0 3,5                           8,0 

Gépészeti alapismeretek 3.3.2 
4,0   4,0   3,5 1,0 2,5                           7,5 

Az elektronika alapjai 

Elektrotechnika 3.4.1                 2,5 1,0 0,5 1,0                 2,5 

Analóg áramkörök 3.4.2     
            4,5 1,0 0,5 3,0                 4,5 

Digitális áramkörök  3.4.3                 2,5 0,5 2,0                   2,5 

Számítógép az elektronikában 

A programozási alapjai  3.5.1                 2,0     2,0                 2,0 

Számítógépes szimuláció   3.5.2                         3,0   3,0           3,0 

Áramkörök építése, üzemeltetése 

Elektronikai technikusoknak 

Áramkörök építése, üzemeltetése 3.6.1     
                    9,0 1,0 3,0 5,0 9,0   4 5 18,0 

Programozható 

irányítóberendezések, hálózatok és 

rendszerek 

Mikrovezérlők 3.7.1     
                    2,0     2,0 5,0 1 1 3 7,0 

Ipari folyamatok irányítása 

PLC-vel  

3.7.2     
                    4,0 1,0 1,0 2,0 6,0 1,0 5,0   10,0 

 
  

7,0 1,0 6,0 0,0 9,0 3,0 6,0 0,0 11,5 2,5 3,0 6,0 18,0 2,0 7,0 9,0 22,0 4,0 10,0 8,0 67,5 
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17. számú táblázat 
 

Évfolyam 1/13 2/14 13-14 

Évfolyam összes szakmai óraszáma 
  

1280 

T
an

te
r

m
i 

T
an

m

ű
h

el
y
 

Ü
ze

m
i 

  

T
an

te
r

m
i 

T
an

m

ű
h
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y
 

Ü
ze

m
i 

ö
ss
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s

en
 

Munkavállalói ismeretek 
Munkavállalói ismeretek 3.1.1 

        31 31     31 

Munkavállalói idegen 

nyelv (technikus szakmák esetén) 
Munkavállalói idegen nyelv 3.2.1     

    62 62     62 

Műszaki alapozás 

Villamos alapismeretek 3.3.1 
288 18 72           288 

Gépészeti alapismeretek 3.3.2 
288   144           288 

Az elektronika alapjai 

Elektrotechnika 3.4.1 90 36 
54           90 

Analóg áramkörök 3.4.2 180 36 
36 108         180 

Digitális áramkörök  3.4.3 90 18 
36 36         90 

Számítógép az elektronikában 

A programozási alapjai  3.5.1 72   
72           72 

Számítógépes szimuláció   3.5.2 90   
54 36         90 

Áramkörök építése, üzemeltetése 

Elektronikai technikusoknak 
Áramkörök építése, üzemeltetése 3.6.1 36 36 

    496 62 186 248 532 

Programozható 

irányítóberendezések, hálózatok és 

rendszerek 

Mikrovezérlők 3.7.1 90 18 
  72 186 36   155 276 

Ipari folyamatok irányítása PLC-

vel  

3.7.2 36 36 
    310 36 186 93 346 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:   160   
            160 

 
  

1260 198 468 252 1085 227 372 496 
2345 
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18. számú táblázat 
 

Évfolyam 1/13 2/14 
13-

14 

Évfolyam összes szakmai óraszáma 

  

252 

T
an

te
rm

i 

T
an

m
ű

h
el

y
 

Ü
ze

m
i 324 

T
an

te
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i 

T
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m
ű

h
el

y
 

Ü
ze

m
i 

ö
ss
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n
 

Munkavállalói ismeretek 
Munkavállalói ismeretek 3.1.1 

0,5       1,0 1,0     1,5 

Munkavállalói idegen 

nyelv (technikus szakmák esetén) 

Munkavállalói idegen nyelv 3.2.1     
    2,0 2,0     2,0 

Műszaki alapozás 

Villamos alapismeretek 3.3.1 
8,0 2,5 5,5           8,0 

Gépészeti alapismeretek 3.3.2 
8,0 2,0 6,0           8,0 

Az elektronika alapjai 

Elektrotechnika 3.4.1 2,5 1,0 
1,5           2,5 

Analóg áramkörök 3.4.2 5,0 1,0 
1,0 3,0         5,0 

Digitális áramkörök  3.4.3 2,5 0,5 
1,0 1,0         2,5 

Számítógép az elektronikában 

A programozási alapjai  3.5.1 2,0   
2,0           2,0 

Számítógépes szimuláció   3.5.2 2,5   
1,5 1,0         2,5 

Áramkörök építése, üzemeltetése 

Elektronikai technikusoknak 

Áramkörök építése, üzemeltetése 3.6.1 1,0 1,0 
    16,0 2,0 6,0 8,0 17,0 

Programozható irányítóberendezések, 

hálózatok és rendszerek 

Mikrovezérlők 3.7.1 2,0 0,5 
  2,0 6,0 1,0   5,0 8,0 

Ipari folyamatok irányítása PLC-vel  3.7.2 1,0 1,0 
    10,0 1,0 6,0 3,0 11,0 

 
  

35,0 9,5 18,5 7,0 35,0 7,0 12,0 16,0 70,0 
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19. számú táblázat 

Gyakorlati helyszínen (tanműhelyi és üzemi) történő képzés aránya az 

összóraszámhoz képest 

 
Évfolyam 9-13. évfolyam 13-14. évfolyam 

Évfolyam összes szakmai óraszáma 

  

ö
ss

ze
se

n
 

T
an

te
rm

i 

T
an

m
ű

h
el

y
 

Ü
ze

m
i 

g
y

ak
o
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i 
ó
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k
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T
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i 

T
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m
ű

h
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y
 

Ü
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m
i 

g
y
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o
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i 
ó
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k
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áz
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ék

a 

Munkavállalói ismeretek 
Munkavállalói ismeretek 3.1.1 

18,0 18,0 0,0 0,0 0,0% 18,0 18,0     0,0% 

Munkavállalói idegen 

nyelv (technikus szakmák esetén) 

Munkavállalói idegen nyelv 3.2.1 
62 62 0,0 0,0 0,0% 62,0 62,0     0,0% 

Műszaki alapozás 

Villamos alapismeretek 3.3.1 
288,0 90,0 198,0 0,0 68,8% 288,0 72,0 216,0   75,0% 

Gépészeti alapismeretek 3.3.2 
270,0 36,0 234,0 0,0 86,7% 270,0 36,0 234,0   86,7% 

Az elektronika alapjai 

Elektrotechnika 3.4.1 
90 36 18,0 36,0 60,0% 90,0 36,0 54,0   60,0% 

Analóg áramkörök 3.4.2 
162 36 54 72 77,8% 180,0 36,0 36,0 108,0 80,0% 

Digitális áramkörök  3.4.3 
90 18 72   80,0% 90,0 18,0 36,0 36,0 80,0% 

Számítógép az elektronikában 

A programozási alapjai  3.5.1 
72     72,0 100,0% 72,0   72,0   100,0% 

Számítógépes szimuláció   3.5.2 
93   93,0   100,0% 90,0   54,0 36,0 100,0% 

Áramkörök építése, üzemeltetése 

Elektronikai technikusoknak 

Áramkörök építése, 

üzemeltetése 

3.6.1 
403 31 217,0 155,0 92,3% 532,0 98,0 186,0 248,0 81,6% 

Mikrovezérlők 3.7.1 
216 31 31,0 155,0 86,1% 276,0 49,0 36,0 191,0 82,2% 



  2020. 

828 
 

Programozható 

irányítóberendezések, hálózatok és 

rendszerek 

Ipari folyamatok irányítása 

PLC-vel  

3.7.2 

310 62 186,0 62,0 80,0% 346,0 67,0 186,0 93,0 80,6% 
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20. számú táblázat 

Heti terv  
 1/13 évfolyam 

 1. félév 2.félév 

óra h k sz cs p h k sz cs
 

p
 

1 
Vill. ai.tant. 

Vill. ai.tant. 
Vill. ai.tant. 
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4 
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5 digitális ák. 
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6 
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Á
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7  
                          

 2/14 évfolyam     

 1. félév 2.félév     

óra h k sz cs
 

p
 

h k sz cs
 

p
     

1 
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3 Mv i. Mikrovez     

4 Mikrovez PLC elm.     

5 
Ák. épít. üzem. Ák. épít. üzem. 

    

6 
    

7 
                

8 
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21. számú táblázat 

Tantárgyak és témakörök összefoglaló táblázata 
 

Évfolyam   9 10 11 12 13 

A képzés 

összes 

óraszáma 

1/13 2/14 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma   252 324 404 404 686 2074 1 260 1 085 2345 

Munkavállalói 

ismeretek 

Munkavállalói ismeretek 3.1.1 18 0 0 0 0 18 0 31 31 

Álláskeresés 3.1.1.6.1 5                  5             9 9 

Munkajogi alapismeretek 3.1.1.6.2 5                  5             9 9 

Munkaviszony létesítése 3.1.1.6.3 5                  5             9 9 

Munkanélküliség 3.1.1.6.4 3                  3             4 4 

Munkavállalói 

idegen 

nyelv (technikus 

szakmák esetén) 

Munkavállalói idegen nyelv 3.2.1 0 0 0 0 62 62 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 3.2.1.6.1         11         11            11 11 

Önéletrajz és motivációs levél 3.2.1.6.2         20         20            20 20 

„Small talk” – általános társalgás 3.2.1.6.3         11         11            11 11 

Állásinterjú 3.2.1.6.4         20         20            20 20 

Műszaki alapozás 

Villamos alapismeretek 3.3.1 90 198 0 0 0 288 288 0 288 

Villamos áramkör 3.3.1.6.1 18 72               90          90   90 

Villamos áramkör ábrázolása 3.3.1.6.2 18                 18          18   18 

Villamos áramkör kialakítása 3.3.1.6.3 36                 36          36   36 

Villamos biztonságtechnika 3.3.1.6.4 18 18               36          36   36 

Villamos áramkörök mérése, dokumentálása 3.3.1.6.5   108       108 108   108 

Gépészeti alapismeretek 3.3.2 144 126 0 0 0 270 288 0 288 

Munkabiztonság, tűz- és környezetvédelem 3.3.2.6.1   18       18 18   18 

Műszaki rajz alapjai 3.3.2.6.2 72                 72          72   72 

Anyag- és gyártásismeret 3.3.2.6.3   18               18          54   54 

Fémipari alapmegmunkálások 3.3.2.6.4 72         72 72   72 

Projektmunka 3.3.2.6.5   90               90          72   72 

Tanulási terület összóraszáma   252 306 0                 0                 62 558 576 0         576 

A
z 

el
ek

tr

o
n

ik
a 

al
ap

ja

i 

Elektrotechnika 3.4.1     90,0     90,0 90,0   90 

Aktív és passzív hálózatok 3.4.1.6.1     36,0     36,0 30,0   30 
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Villamos erőtér, kondenzátor 3.4.1.6.2     8,0     8,0 6,0   6 

Mágneses tér 3.4.1.6.3     10,0     10,0 12,0   12 

Váltakozó áramú hálózatok 3.4.1.6.4     24,0     24,0 30,0   30 

Többfázisú hálózatok 3.4.1.6.5     12,0     12,0 12,0   12 

Analóg áramkörök 3.4.2     162,0     162,0 180,0   180 

Analóg áramköri rendszerek és jelek 3.4.2.6.1     18,0     18,0 18,0   18 

Félvezető alkatrészek 3.4.2.6.2     18,0     18,0 18,0   18 

Alapfeladatok megvalósítása 3.4.2.6.3     18,0     18,0 18,0   18 

Erősítőtechnika  3.4.2.6.4     18,0     18,0 18,0   18 

Négypólusok jellemzőinek mérése  3.4.2.6.5     18,0     18,0 18,0   18 

Félvezető diódák működésvizsgálata és alkalmazásai  3.4.2.6.6     18,0     18,0 18,0   18 

Erősítők építése és mérése  3.4.2.6.7     54,0     54,0 72,0   72 

Digitális áramkörök  3.4.3     90,0     90,0 90,0   90 

A digitális technika alapfogalmai, vizsgálati módszerei, 

alapáramkörei  

3.4.3.6.1 
    9,0     9,0 9,0   9 

Gyakorlati kódolások  3.4.3.6.2     9,0     9,0 9,0   9 

Logikai függvények és egyszerűsítésük 3.4.3.6.3     36,0     36,0 36,0   36 

Kombinációs hálózatok vizsgálata  3.4.3.6.4     36,0     36,0 36,0   36 

Tanulási terület összóraszáma       342,0     342,0 360,0 0,0 360 

S
zá

m
ít

ó
g

ép
 a

z 
el

ek
tr

o
n

ik
áb

an
 

A programozás alapjai  3.5.1     72,0     72,0 72,0   72 

Bevezetés a programozásba  3.5.1.6.1     36,0     36,0 36,0   36 

Programozási nyelvek  3.5.1.6.2     8,0     8,0 8,0   8 

Változók használata  3.5.1.6.3     4,0     4,0 4,0   4 

Adatkezelés  3.5.1.6.4     4,0     4,0 4,0   4 

A programkészítés lépései  3.5.1.6.5     4,0     4,0 4,0   4 

Vezérlési szerkezetek használata  3.5.1.6.6     4,0     4,0 4,0   4 

Fájlkezelés  3.5.1.6.7     4,0     4,0 4,0   4 

Függvények kezelése  3.5.1.6.8     4,0     4,0 4,0   4 

Projektfeladat  3.5.1.6.9     4,0     4,0 4,0   4 

Számítógépes szimuláció   3.5.2       93,0   93,0 90,0   90 

Számítógépes szimuláció  3.5.2.6.1       62,0   62,0 54,0   54 

Virtuális mérőműszerek  3.5.2.6.2       31,0   31,0 36,0   36 

Tanulási terület összóraszáma       72,0 93,0   165,0 162,0 0,0 162 

Á
ra
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k

ö
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n
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n
i

k
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n
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 Áramkörök építése, üzemeltetése 3.6.1       124,0 279,0 403,0 36,0 496,0 532 

Többfokozatú erősítők, negatív visszacsatolások 3.6.1.6.1       40,0   40,0   62,0 62 
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Szélessávú és hangolt erősítők  3.6.1.6.2       44,0   44,0   62,0 62 

Nagyjelű erősítők  3.6.1.6.3       40,0   40,0   62,0 62 

Oszcillátorok  3.6.1.6.4         62,0 62,0 18,0 77,0 95 

Tápegységek  3.6.1.6.5         62,0 62,0 18,0 78,0 96 

Projektfeladat  3.6.1.6.6         155,0 155,0   155,0 155 

Tanulási terület összóraszáma         124,0 279,0 403,0 36,0 496,0 532 

P
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n
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h
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s 
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n

d
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Mikrovezérlők 3.7.1       72,0 154,0 226,0   186,0 186 

Digitális technika   3.7.1.6.1       62,0 15,0 77,0 72,0 16,0 88 

A mikrovezérlő technika alapjai  3.7.1.6.2         16,0 16,0 18,0 15,0 33 

Fejlesztőeszközök  3.7.1.6.3         15,0 15,0   22,0 22 

A magas szintű programozás alapjai  3.7.1.6.4         36,0 36,0   40,0 40 

Belső perifériák használata  3.7.1.6.5         36,0 36,0   46,0 46 

Megszakítások  3.7.1.6.6         36,0 36,0   47,0 47 

Ipari folyamatok irányítása PLC-vel  3.7.2       124,0 186,0 310,0   310,0 310 

Általános PLC-ismeret   3.7.2.6.1       31,0   31,0 9,0 31,0 40 

PLC-programozás  3.7.2.6.2       31,0   31,0 9,0 31,0 40 

PLC-program készítése  3.7.2.6.3       62,0 62,0 124,0 18,0 93,0 111 

PLC-program tesztelése   3.7.2.6.4         62,0 62,0   78,0 78 

BUS-rendszerek  3.7.2.6.5         62,0 62,0   77,0 77 

Tanulási terület összóraszáma         186,0 340,0 526,0 126,0 496,0 622 

Egybefüggő 

szakmai gyakorlat: 

    
    105,0 120,0     160,0   160,0 
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3 A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 

 
3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület  

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  18/18 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, 

meghatározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, 

milyen foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy 

tanulói jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az 

eh- hez a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a 

munkaválla- láshoz,  a  munkaviszony  létesítéséhez  szükséges  alapismereteket,  amelyeket  a  

gyakorlati, mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud.  

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavál- 

laláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.  

3.1.1.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

—  

3.1.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.1.1.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

3.1.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
  

 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Megfogalmazza 

saját 

karriercéljait. 

Ismeri saját 

személyisége 

jellemvonásait, 

annak 

pozitívumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális 

megfogalmazására. 

Megjelenésében 

igényes, 

viselkedésében 

visszafogott. 

Elkötelezett a 

szabályos 

foglalkoztatás 

mellett. Törekszik 

a saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon 

követésére. 

 

 

Szakképzési 

munkaviszonyt 

létesít. 

Ismeri a munka- 

szerződés 

tartalmi és 

formai 

követelményeit. 

 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Felismeri, 

megnevezi és 

leírja az 

álláskeresés 

mód- szereit. 

 

Ismeri a formális 

és informális 

álláskeresési 

technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes 

álláskeresési 

portálokon 

információkat 

keres, 

rendszerez. 
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 3.1.1.6  A tantárgy témakörei  

3.1.1.6.1 Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismere- 
te, mobilitás szerepe, szakképzések  szerepe, képzési  támogatások (ösztöndíjak rendszere) 
ismerete   

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsola- 

tok, kapcsolati hálózat fontossága   

3.1.1.6.2 Munkajogi alapismeretek 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, köz- 

alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony  

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége  

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói mun- 
kaviszony,  munkaerő-kölcsönzés,  egyszerűsített  foglalkoztatás  (mezőgazdasági,  turisztikai 
idénymunka és alkalmi munka)  

Speciális  jogviszonyok:  önfoglalkoztatás,  iskolaszövetkezet  keretében  végzett  diákmunka, 

önkéntes munka  

3.1.1.6.3 Munkaviszony létesítése 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai  

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő  

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei  

A munkaszerződés módosítása  

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése  

Munkaidő és pihenőidő  

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum)  

3.1.1.6.4 Munkanélküliség 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel  

Az álláskeresési ellátások fajtái  

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzé- 

sek, utazásiköltség-támogatások)  

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás)  

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES)  
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 3.2   Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület (technikus szakmák ese- 

tén) 

  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

62/62 óra  

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció.  

 

3.2.1  Munkavállalói idegen nyelv tantárgy  

3.2.1.1  A tantárgy tanításának fő célja  

62/62 óra  

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetés- 

re jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják va- 

lósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során.   

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 

motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően megfogalmazni, 

megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit.  

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, 

jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek 

megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak 

számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcso- 

latosan kérdéseket, véleményt tudjanak formálni.  

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, vala- 

mint a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a 
munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja.  

3.2.1.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott 

idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel.   

3.2.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Idegen nyelvek   

3.2.1.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  
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 3.2.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
 
 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség mértéke 
Elvárt viselkedés- 
módok, attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Internetes álláskere-

ső oldalakon és 

egyéb fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az álláskere-

séshez használja a 

kapcsolati tőkéjét.  
 

Ismeri az álláskere-

sést segítő fórumo-

kat, álláshirdetése-

ket tartalmazó for-

rásokat, állásokat 

hirdető vagy állás-

keresésben segítő 

szervezeteket, mun-

kaközvetítő ügy-

nökségeket.  
 

Teljesen önállóan  
 

Törekszik kompe-

tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek hang-

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és szemé-

lyes kompetenciái-

nak fejlesztésére. 

Törekszik receptív és 

produktív kés-zségeit 

idegen nyel-ven 

fejleszteni (ol-vasott 

és hallott szöveg 

értése, írás-készség, 

valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. Megje-

lenése visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek megfe-

lelni.  
 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az inter-

netes böngészőket és 

álláskereső portá-

lokat, és ezek segít-

ségével képes 

szakmájának, vég-

zettségének, képes-

ségeinek megfelelő-

en álláshirdetéseket 

kiválasztani.  
 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő önéletraj-

zot fogalmaz.  
 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok tar-

talmi és formai 

követelményeit.  
 

Teljesen önállóan  
 

Ki tud tölteni ön-

életrajzsablonokat, 

pl. Europass CV-

sablon, vagy szö-

vegszerkesztő prog-

ram segítségével létre 

tud hozni az adott 

önéletrajztípu-soknak 

megfelelő 

dokumentumot.  
 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivá-

ciós levelet ír, me-

lyet a megpályá-

zandó állás sajátos-

ságaihoz igazít.  
 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai követelmé-

nyét, felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen nyel-

ven.  
 

Teljesen önállóan  
 

Szövegszerkesztő 

program segítségé-

vel meg tud írni egy 

önéletrajzot, figye-

lembe véve a formai 

szabályokat.  
 

  
Kitölti és a munka-

adóhoz eljuttatja a 

szükséges nyomtat-

ványokat és doku-

mentumokat az 

álláskeresés folya-

matának figyelem-

bevételével.  
 

Ismeri az álláskere-

sés folyamatát.  
 

Teljesen önállóan  
 

Digitális forma-

nyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai 

követelményeknek 

megfelelő 

létrehozása, e-mailek 

küldése és fogadása, 

csatolmányok 

letöltése és 

hozzáadása.  
 

Felkészül az 

állásinterjúra a 

megpályázni kívánt 

állás-nak 

megfelelően, a céljait 

szem előtt tartva 

kommunikál az 

interjú során.  
 

Ismeri az állásinterjú 

menetét, tisztában 

van a lehetséges 

kérdésekkel. Az adott 

szituáció 

megvalósításához 

megfelelő szókincs-

csel és nyelvtani 

tudással rendelkezik.  
 

Teljesen önállóan  
 

A megpályázni 

kívánt állással 

kapcsolatban képes 

az internetről 

információt szerezni.  
 

Az állásinterjún, az 

állásinterjúra 

érkezéskor vagy a 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

Teljesen önállóan  
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kapcsolódó 

telefonbeszélgetések 

során csevegést 

(small talk) 

kezdeményez, a 

társalgást fenntartja 

és befejezi. A 

kérdésekre megfelelő 

válaszokat ad.  
 

szókincsével, 

amelyek az interjú 

során, az interjút 

megelőző és 

esetlegesen követő 

telefonbeszélgetés 

során vagy az állás-

interjúra 

megérkezéskor 

felmerülhetnek.  
 

Az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan 

telefonbeszélgetést 

folytat, időpontot 

egyeztet, tényeket 

tisztáz.  
 

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival.  
 

Teljesen önállóan  
 

 

A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét munkájára 

vonatkozóan 

alapvetően megérti.  
 

Ismeri a munka-

szerződés főbb 

elemeit, 

leggyakoribb idegen 

nyelvű kifejezéseit. 

A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét értelmezni 

tudja.  
 

Teljesen önállóan  
 

 

 
 
 
 
  

3.2.1.6  A tantárgy témakörei  

3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókin- 

cset  idegen  nyelven  (végzettségek,  egyéb  képzettségek,  megkövetelt  tulajdonságok, 

szakmai gyakorlat stb.).  

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismer- ni, 

hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirde- tés 

követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az 

egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését.  

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fej- 

lesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompe- 

tenciákat fejlesztünk (íráskészség).   

3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél   

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, ti- 

pikus szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyes- 

séggel és igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát.   

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követel- 

ményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt 

gyakori  kifejezéseket,  valamint  a  szakmája  gyakorlásához  szükséges  kulcsfontosságú 

kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, ho- 

gyan lehet az adott hirdetéshez igazítani levelének tartalmát.   
  
   3.2.1.6.3 „Small talk” – általános társalgás   

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti 
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a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos 

csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és 

a beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek 

legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez 

passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, 

épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, 

szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélge- 

tésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait.  
Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak 
fontos a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania.  

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), 

de a témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során re- 

ceptív készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés).   

3.2.1.6.4 Állásinterjú  

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikáci- ót 

folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a 

szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségek- ről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni 

a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan.   

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran hasz- 

nált kifejezéseket.   

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje a 

munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek.  

A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz ar- 

ra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és 

értelmezze.  

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de 

a témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív kés- zségek 

is fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének olvasása 

során az olvasott szövegértés is fejleszthető.   
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3.3  Műszaki alapozás megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 558/558 óra 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

Egyszerű hálózatokban, alapvető áramköri elemek felhasználásával összeállít egy kapcsolást, a 

villamos biztonsági előírások figyelembevételével. Ehhez az áramforrástól a kapcsolón át az 

egyszerű terhelésig és/vagy a kapcsolót helyettesítő félvezetőig különféle áramköri elemeket 

felhasznál, az alkatrészek funkcionalitására összpontosítva. Egyszerű méréseket végez (fe-

szültség, áram, ellenállás). Munkáját a villamos biztonsági előírások figyelembevételével végzi. 

Ismeri a túláram fogalmát, érti az egyszerű zárlatvédelmi eszközök (olvadóbetét, kis-

megszakítók) működését. A tanítási terület fő célja, hogy a tanulók megismerjék a gépészet 

alapozó műveleteit, és ezek önálló elvégzéséhez megfelelő gyakorlatot szerezzenek. A gya-

korlati tevékenységek elvégzése mellett ismerjék meg azoknak az anyagoknak a tulajdonsága-

it, egyszerű alakítási lehetőségeit, felhasználási területeit, amelyekkel dolgoznak. A gyakorlati 

tevékenységek elvégzése műszaki dokumentációk alapján történik, melyek információtartal-mát 

meg kell ismerni, tudni kell értelmezni, és az alkatrészeket ezek alapján kell legyártani. Az 

elkészített alkatrészek felhasználhatóságáról mérésekkel, minősítéssel kell dönteni. Az alapozó 

ismeretek megszerzése során a megfelelő alkatrészek összeszerelését, kötések létre-hozását is el 

kell végezni a megadott összeállítási dokumentáció alapján. A munkavégzés fo-lyamán be kell 

tartani a munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat. 

 

 

3.3.1 Villamos alapismeretek tantárgy 288/288 óra 

 

3.3.1.1  A tantárgy tanításának fő célja 

 

A tanulók ismerjék a villamos szempontból legfontosabb fémes és nemfémes anyagokat, az 

anyagok technológiai jellemzőit, megmunkálási lehetőségeit. A tanulók rendelkezzenek alap- 

vető elektrotechnikai ismeretekkel. Megbízhatóan használják az elektrotechnikai alapfogal- 

makat, a villamos mennyiségek jelöléseit és azok mértékegységeit. Ismerjék az egyszerű vil- 

lamos áramköröket, azok alapvető létesítési, üzemeltetési és védelmi megoldásait. Tudjanak 

különbséget tenni energetikai és jelátviteli áramkör között. Ismerjék a villamos rajzokat, azok 

alapján képesek legyenek egyszerű áramkörök kialakítására. Biztonságosan használjanak kézi 

szerszámokat, kisgépeket a technológiai alapműveletek során. A mechanikus és villamos kö- 

tések készítésénél kézügyességük, műszaki szemléletük fejlesztése is fontos cél. Ismerjék a 

villamosság veszélyeit, az ellenük való védekezés módjait. Villamos balesetek alkalmával 

képesek legyenek mentésre, elsősegélynyújtásra. Ismerjék az egészséget nem veszélyeztető, 

biztonságos munkavégzés alapelveit, képesek legyenek a körültekintő, megfontolt munkavál- 

lalói magatartásra.  

3.3.1.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  

3.3.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Matematika, fizika, informatika, egyismeretlenes egyenletek, villamosságtan  

3.3.1.4  A  képzés  órakeretének  legalább  50%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  
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3.3.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
   

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

Egyszerű 

számításokat végez 

a villa- mos 

alapmennyiségek 

között. 

Ismeri az egyszerű 

áramkör villamos 

alapmennyiségeit, 

összefüggéseit, 
törvényeit. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekszik az 

igényesen 

elkészített 

dokumentáció 

meg- alkotására. 

Kritikusan 

szemléli az 

internetről 

letöltött 

kapcsolásokat. 

Fontosnak tartja a 

mérőhely rendjét 

és tisztaságát. 

 

Kiválasztja a feladat 

megoldására 

alkalmas eszközöket 

az alkatrészeken 

talál- ható jelölések 

és a katalógusadatok 

alapján. 

 
Ismeri az egyszerű 

áramkör felépítését, 

anyagait, eszközeit. 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 
Online katalógust 

használ. 

Adott feladathoz 

kapcsolási rajzokat 

készít és értelmez, 

szabványos 

jelölések 

alkalmazásával. 

 

Ismeri az egyszerű 

világítási 

áramköröket. 

 

Teljesen önállóan 

 
Az internetről 

kapcsolásokat tölt 

le. 

Kiválasztja a mé- 

réshez szüksége 

műszereket. 

Ismeri a villamos 

műszerek jellemzőit és 

használatuk mód-ját. 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Mérési 

tevékenységeket 

végez a 

biztonságvédelmi 

előírások 

betartásával. 

Ismeri a biztonság- 

védelmi szabványok 

előírásait és a mérési 

módszereket. 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Mérési 

tevékenységét 

dokumentálja, 

jegyzőkönyvet 

készít, az 

eredményt 

kiértékeli. 

 

Ismeri a 

dokumentációkészítés 

alap- elveit. 

 

Teljesen önállóan 

 
Irodai 

alapszoftvert 

használ. 

Felismeri a hiba- és 

túláramvédelmi 

eszközök jelzéseit. 

Ismeri az egyszerű 

áramkörök alapvető 

védelmeit, azok 
eszközeit. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

3.3.1.6  A tantárgy témakörei  

3.3.1.6.1 Villamos áramkör 

Villamos alapfogalmak (töltés, áram, feszültség, ellenállás, vezetés, teljesítmény, munka, 

hatásfok)  
Az áramkör és a villamos áramkör fogalma, felépítése, működése, jellemzői, ábrázolása, 
összefüggések  

Villamos energiaforrások csoportosítása, jellemzői  

Fogyasztók csoportosítása, jellemzői  

Ellenállás, fajlagos ellenállás Ohm törvénye 

 Az anyagok csoportosítása villamos szempontból; vezető, szigetelő, félvezető fogalma; példák a 
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különböző anyagokra  

A vezetők ellenállását meghatározó tényezők (anyagi minőség, hossz, keresztmetszet)  

A vezeték ellenállása   

A vezetők és szigetelők ellenállásának hőmérsékletfüggése.   

Az összetett áramkörök fogalma, felépítése, elemei (csomópont, ág, hurok) Az összetett 
áramkörök alaptörvényei és alkalmazásuk (Kirchhoff I., II, áramosztás, fe- szültségosztás)  

Ellenállások soros, párhuzamos eredője, vegyes kapcsolása két-három ellenállás esetén 

Feszültség- és áramforrások soros és párhuzamos kapcsolása, átalakítása  
Egyszerű energiaforrások (ideális és valóságos feszültségforrás); a feszültségforrás jellem- 
zői (üresjárási feszültség, kapocsfeszültség, belső ellenállás, rövidzárási áram)  

Összetett áramkörök egyszerűsítése  

3.3.1.6.2 Villamos áramkör ábrázolása 
Villamos rajzok fogalma, fajtái (egyvonalas, többvonalas, elvi, kapcsolási, szerelési, elren- 
dezési, nyomvonal-, áramutas stb.)  

A villamos rajzok felépítése  

Vezetékek ábrázolása – vonalak  

Készülékek ábrázolása – jelképek  
Érintkezők és működtetésük (a kapcsoló fogalma, szerepe az áramkörben, jellemzői) 
Fontosabb kapcsolófajták (nyomógomb, mágneskapcsoló [relé])  

Félvezető alapú alkatrészek (dióda, LED, tranzisztor)  

A villamos rajzok szerepe, használata  

Villamos rajzok készítése szabadkézzel és szimulációs szoftverrel (pl. FluidSIM) 

Villamos rajzok olvasása, értelmezése  

3.3.1.6.3 Villamos áramkör kialakítása 

Egyszerű áramkörök kialakítása, működtetése dokumentáció alapján, a villamos biztonsági 

előírások figyelembevételével  
Áramkörök előkészítése feszültség alá helyezésre – szerelői ellenőrzés – készre jelentés 
Világítási áramkörök   

Egyszerű világítási alapkapcsolásokat képes legyen összeállítani (egysarkú kapcsolás, két- 

sarkú [leválasztó] kapcsolás, váltó kapcsolás)  

Mágneskapcsoló (relé) alkalmazásával öntartó kapcsolást képes kialakítani (pl. kétkezes 

indítás, vészleállítás több helyről, egy készülék bekapcsolása és leállítása több helyről)  

3.3.1.6.4 Villamos biztonságtechnika 

Villamos  biztonságtechnikai  ismeretek,  MSZ1  szerinti  feszültségszintek  (kisfeszültség, 

nagyfeszültség, törpefeszültség)   

A villamos áram élettani hatásai; az áramütéses baleset súlyosságát befolyásoló tényezők 

Az áramütés elleni védelem fogalma  

Alapvédelem (közvetlen érintés elleni védelem); szigetelés, burkolat; az IP-védettség fo- 

galma   

Hibavédelem (közvetett érintés elleni védelem)  

A táplálás önműködő lekapcsolása védelmi mód fogalma, működési elve 
A földelővezető színjelölése, a védelmi mód jele a fogyasztói készüléken 
Kettős és megerősített szigetelés  

A védelmi mód működési elve  

A védelmi mód jele a fogyasztói készüléken  
     Törpefeszültség  
     A védelmi mód működési elve  

A védelmi mód jele a fogyasztói készüléken  

Védőelválasztás  

A védelmi mód működési elve  



  2020. 

843 
 

A védelmi mód jele a fogyasztói készüléken  

Az MSZ 1585 alapján a szakképzett, kioktatott és laikus személy fogalma (példákkal) A 

feszültségmentesítés lépései; azok alkalmazása épületen (lakóépületen) belül. Műszaki 

mentés kisfeszültségen; áramütött személy kiszabadítása az áramkörből; az első- 

segélynyújtás alapjai  
Biztonságos munkavégzéshez szükséges biztonságtechnikai alapismeretek, veszélyhelyze- 
tek felismerése.  

3.3.1.6.5 Villamos áramkörök mérése, dokumentálása 

Mérés alapismeretek műveletei: mérés fogalma, analóg és digitális műszerek jellemzői, 

használata, feszültség mérése, áram mérése  

Műszerek jelzései, mért értékek leolvasása  

Méréshatár, skála, mért érték, pontosság  

Analóg és digitális műszer kiválasztása, használata  

Árammérő jellemzői, csatlakoztatása az áramkörhöz  
Feszültségmérő jellemzői, csatlakoztatása az áramkörhöz 
Ellenállásmérés jellemzői, csatlakoztatás az áramkörhöz  

Multiméter használata.  

Megfelelő műszer kiválasztása az optimális méréshatárt megválasztása Egyszerű áramkörön 

alapmérések végzése (áramerősség, feszültség, ellenállás).  Lineáris és nem lineáris 
fogyasztókon mérési sorozat végzése. Egyszerű lineáris fogyasztó U-I jelleggörbéjének 

felvétele   

Egyszerű nem lineáris fogyasztó pl. izzó U-I jelleggörbéjének felvétele Logikai 

kapcsolatok, ÉS, VAGY kapuk, logikai kapcsolatok megvalósítása kapcsolók és 

tranzisztorok segítségével.  
Mérési sorozat önálló elvégzése, dióda alapműködésének megértése céljából (egyenáramú 
megközelítés)   

Az elvégzett munkák szakszerű dokumentálása mérési jegyzőkönyv és/vagy munkanapló 

formájában. Egyszerű irodai szoftverekkel mérési jegyzőkönyv készítése. A mérés leírása, a 

mérési adatok táblázatba rendezése, a mérési eredmények egyszerű diagramban, függ- 

vényben ábrázolása.  

 

 

3.3.2 Gépészeti alapismeretek tantárgy 270/270 óra  

   

   

   

3.3.2.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A gépészeti alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló képes legyen a munka tárgyával 

kapcsolatos dokumentációkat értelmezni, tudjon kézi vázlatokat és dokumentációkat készíteni. 

Egyszerű alkatrészek gyártása és összeszerelése során tudja meghatározni a szüksé- ges 

munkafázisokat és ezek sorrendjét. Ismerje és alkalmazza a darabolás, a kézi forgácsolás és az 

egyszerű kisgépes megmunkálás eljárásait. Tudja elvégezni a legyártott alkatrészek ge- ometriai 

ellenőrzését, minősítse az adott alkatrészt. Az alkatrészekből az összeállítás doku- mentációja alapján 

végezze el az összeszerelést, illesztést, ehhez tudjon kötéseket létrehozni. A munkafolyamatot és 

eredményét dokumentálja. Munkája során tartsa be a munkabiztonsági előírásokat.  
  
  

 3.3.2.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  
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3.3.2.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  
Matematika, fizika, informatika, egyismeretlenes egyenletek, technika, síkmértani fogal- 
mak, testek, anyagok és jellemzőik  

3.3.2.4  A  képzés  órakeretének  legalább  50%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

 

 

3.3.2.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
  
  

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő 

digitális 

kompetenciá

k 

Értelmezi és ismerteti 

a műszaki 

dokumentációk (alkat- 

részrajz, összeállítási 

rajz, darabjegyzék stb.) 

információtartalmát, az 

alkatrész(ek) 

felépítését, előírásait és 

funkcióját. 

 
Ismeri a géprajzi 

szabályokat, 

előírásokat. Ismeri a 

műszaki rajzok 

tartalmi 

követelményeit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 
 

Törekszik a pontos 

munkavégzésre, 

munkahelyi 

környezetének rendben 

tartására. 

 

Dokumentációk 

készítésekor törek- szik 

a tiszta munkára. 

 

Az eszközök, 

berendezések 

használatakor 

szakszerűen és 

körültekintően jár el. 

 

Törekszik a munka- 

védelmi előírások 

maradéktalan 

betartására. 

 

 
Digitalizált vagy 

digitális 

formátumú rajzok 

elemzése 

 

Szabadkézi felvételi 

vázlatot készít egy- 

szerű alkatrészekről. 

Ismeri a vetületi és 

metszeti ábrázolás 

szabályait, a vonal- 

vastagságok és 

vonaltípusok 

alkalmazását. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Megtervezi az 

alkatrész gyártásának 

munkafázisait, és 

azok sorrendjét. 

Ismeri az alapanya- 

gokat, segédanya- 

gokat, a 

megmunkálási 

eljárásokat. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Betartja a munka- 

biztonsági és 

környezetvédelmi 

szabályokat. 

Tudja a 

munkakörnyezetére 

vonatkozó 

munkabiztonsági és 

környezetvédelmi 

szabályokat. 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Alkatrészrajz 

alapján a szükséges 

eszközökkel elvégzi 

az előrajzolást. 

Ismeri az előrajzolás 

eszközeit, 

módszereit. 

 
Teljesen önállóan 

 

A megadott 

pontossággal elvégzi 

a darabolást. 

Ismeri a darabolás 
eszközeit és 

technológiáját. 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

Információszerzé

s online 

forrásokból 

Elvégzi az alkatrész 

elkészítéséhez 

szükséges 

lemezalakításokat. 

Ismeri az egyszerű 

lemezalakítási 

technológiákat. 

 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Információszerzé

s online 

forrásokból 

 
 

A dokumentáció 

alapján forgácsolást 

végez. 

Ismeri a kézi és 
kisgépes forgácsoló 

megmunkálások 
eljárásait. Ismeri a 
furatmegmunkálás 

egyszerű technológiáit. 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

 
Információszerzé

s online 

forrásokból 
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Létrehozza az 

összeállításhoz 

szükséges 

kötéseket. 

Ismeri a kötések 

létrehozásának 

eszközeit, tudja a 
kötések 

kialakításának, 

létrehozásának 
technológiáját. 

 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Információszerzé

s online 

forrásokból 

 
Az alkatrész műszaki 

előírásai alapján a 

kiválasztott 

eszközökkel mér, 

ellenőriz és 

dokumentálva minősíti 

az alkatrészt. 

Ismeri a mérőesz- 

közök alkalmazási 

területeit, fontosabb 
metrológiai jellemzőit. 

Ismeri a geometriai 

mérés és ellenőrzés 
egyszerű módjait. 

Tudja a minősítés 

szerepét és lényegét. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Digitális 

dokumentáció 

készítése 

 
  

3.3.2.6  A tantárgy témakörei  

3.3.2.6.1 Munkabiztonság, tűz- és környezetvédelem  

A munkavédelem fogalma, szakterületei  

Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések  

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása  
Tárgyi feltételek a munkavédelemben (levegő, megvilágítás, közlekedő és menekülő útvo- 
nalak, egyéb infrastruktúra)  

Gépek, berendezések biztonsági követelményei, biztonsági berendezések 

Kémiai biztonság: vegyszerek tárolása, kezelése  

Villamos biztonság – elektromos áram élettani hatásai és veszélyei  

Ergonómia  

A munkavégzés fizikai ártalmai és ezekkel szembeni védekezés lehetőségei 

Személyi és kollektív védőfelszerelések használata és alkalmazása  

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések  

Megfelelő mozgástér biztosítása, elkerítés, lefedés, tároló helyek kialakítása 

Munkaegészségügy, foglalkozás-egészségügy  

A tűzvédelem fogalma, szakterületei  

Általános tűzvédelmi ismeretek, tűzvédelmi fogalmak: tűzszakasz, kockázati osztály, tűz- 

állóság  

Tűzvédelmi tiltások: torlaszolás tilalma, dohányzási tilalom, nyílt láng használatának ti- 

lalma  

Tűzmegelőzés, gépek, berendezések speciális tűzvédelmi előírásai  

Tűzveszélyes anyagok tárolása, szállítása, kezelése  

Tűzvédelmi infrastruktúra alapismeretek  

Tűzriadó terv: tűz jelzése, teendők tűz esetén  

Tűzoltás módjai, tűzoltó eszközök  

Jelzőtáblák, feliratok, speciális fényjelzések 

A környezetvédelem fogalma, szakterületei  
  
  
    

 Irányítási rendszerek (ISO14001, EMAS) Hulladékgazdálkodás: veszélyes és nem 
veszélyes hulladékok kezelése, szelektív össze- gyűjtése tárolása, gyűjtőhelyek kialakítása  

Levegőtisztaság-védelem: pontforrások jellemzése  

Víz- és talajvédelem: hűtő-kenő emulzió, egyéb ipari folyadékok felhasználása, tárolása, 

vegyszerkezelés, kármentés  
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Környezeti zaj, rezgés, biodiverzitás, az élő környezet védelme  

3.3.2.6.2 Műszaki rajz alapjai 

A műszaki rajzok tartalmi és formai követelményei  

Rajztechnikai alapszabványok, előírások  

A műszaki rajzban alkalmazott vonalak  

Alkatrészek síkbeli ábrázolásának szabályai  

A metszeti ábrázolás célja, értelmezése alkatrészrajzokon  

A mérethálózat felépítése, a méretmegadás szabályai   

A felvételi vázlatok készítése   

A mérettűrés megadási módjai, a határméretek meghatározása  

A felületi érdességek megadása  

Alak- és helyzettűrések  

A különféle furatok (sima, süllyesztett, zsákfurat, menetes furat) ábrázolása Felvételi 
vázlatot készítése furatos, menetes alkatrészekről tűrések és felületi érdesség megadásával.  

Összeállítási rajzok tartalmi és formai követelményei  

Összeállítási rajzok értelmezése  

Szerelési sorrend felépítése összeállítási rajzok alapján  

3.3.2.6.3 Anyag- és gyártásismeret 

Az előgyártmányok típusai a gyártási technológiák alapján (hengerlés, húzás, kovácsolás, 

öntés).  

Az előgyártmányok szabványos szállítási állapotai (alak, méret és hőkezeltség). 

Az ipari anyagok csoportosítása   

Az ipari anyagok tulajdonságai és felhasználási területei 

Az alkatrészrajzok és összeállítási rajzok anyagjelölései  

Az előírt anyag forgácsolhatóságának meghatározása anyagjelölés alapján, katalógus segít- 

ségével   

3.3.2.6.4 Fémipari alapmegmunkálások 

Az előrajzolás eszközei módszerei  

A darabolás eszközei és technológiái   

Egyszerű lemezalakítások   

Kézi forgácsolóeljárások   

A furatmegmunkálás technológiái  

Egyszerű kötések létrehozása (menetes kötés, szegecskötés, ragasztás, lágyforrasztás) 

Hossz- és szögmérő eszközök alkalmazása   

Az alak- és helyzettűrések ellenőrzési módszerei   

A mérési eredmények dokumentálása, a kész alkatrészek minősítése  
  
  
  
  3.3.2.6.5 Projektmunka 

A tantárgy témaköreiben elsajátított elméleti ismeretek és gyakorlati tevékenységek alkal- 

mazása egy vagy több projektmunka keretében. A projekt(ek) megvalósítása során az aláb- 

bi tevékenységek elvégzése szükséges. Egy projekt az ágazati alapvizsga gyakorlati részé- 

nek előkészítését is szolgálhatja.  

Témakörök:  

A gyártás-előkészítés lépései:  

-  gyártmányelemzés   

-  alapanyagválasztás, segédanyagok választása   

-  a gyártás munkafázisainak és azok sorrendjének meghatározása  

-  megmunkálószerszámok és megmunkálógépek kiválasztása   
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A dokumentációban megadott alkatrészek elkészítése kézi és gépi megmunkálással.  

A megfelelő mérőeszközök kiválasztása, az alkatrészek ellenőrzése, minősítése  

A szükséges gépészeti kötések elkészítése, összeszerelés, illesztés   

Gyártmányellenőrzés a műszaki előírás követelményei szerint.   

A mérések, ellenőrzések, minősítések dokumentálása   

A projektmunka dokumentumainak folyamatos vezetése  

Prezentáció készítése az elvégzett projektmunkáról.  
  
3.4  Az elektronika alapjai megnevezésű tanulási terület  

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  332/332 óra 

 A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

 

 tanítási terület megalapozza az analóg és digitális elektronikai ismereteket. 

 

 

3.4.1  Elektrotechnika tantárgy  80/80 óra 

3.4.1.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A műszaki alapozásra építve a tanulók áramköri szemléletének fejlesztése. Ismerjék a tanulók a 

villamos áramkörök alaptörvényeit és képesek legyenek alapösszefüggéseinek felismerésé- re, 

megértésére és az alapvető elektrotechnikai számítások, mérések elvégzésére. Ismereteik 

alapozzák meg a további villamos műszaki tanulmányaikat. A tanulók képesek mérések el- 

végzésére elektrotechnikai áramkörökben. Ismerik az áramkörök megvalósításának lépéseit, 

képesek elektrotechnikai áramkörök építésére és működésvizsgálatára. A tanulók ismerjék meg 

a műhelyben végzett tevékenység szabályait. A tanulók legyenek tisztában az adott mun- kahelyi 

környezet veszélyforrásaival. Tartsák be a biztonságos munkavégzéshez szükséges magatartási 

szabályokat. A mérések keretében ismerjék meg a mérés fogalmát, jellemzőit, jelentőségét. 

Lássák a tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatokat. Tudják a rájuk bízott szerszámokat 

rendeltetésszerűen használni, vigyázzanak azok állapotára. Legyenek képesek az  anyagokkal  

takarékosan  bánni.  Váljon  szükségletükké  a  munkakörnyezetük  rendjének fenntartása.  

3.4.1.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  

3.4.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.4.1.4  A  képzés  órakeretének  legalább  50%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.4.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Dokumentáció alapján 

egyszerű és összetett 

áramkörök jellemzőit 

megméri és kiszámítja.  

 

Ismeri az egyená-ramú 

áramkörök 

alaptörvényeit.  

 

 
Teljesen önállóan 

Törekszik az igé-

nyes és pontos 

munkavégzésre. 

Tevékenysége 

során fontosnak 

tartja a villamos 

Irodai szoftverek 

alkalmazásával 

képes az általa vég-

zett mérési számítá-

si feladatokat do-

kumentálni.  
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biztonság-technikai 

előírások betartását 

és betartatását. 

Munkáját igyekszik 

jól áttekinthetően 

dokumentálni.  

 

 

Alkalmazza az 

összetett hálózatok 

egyszerűsítési sza-

bályait.  

Ismeri az összetett 

hálózatok egyszerű-

sítési szabályait, 

ellenállás- és kon-

denzátorhálózatokra. 

Ismeri a Thevenin- és 

Norton-tételt.  

 

Teljesen önállóan 

 

Alkalmazza a vil-

lamos és a mágne-ses 

tér hatásait 

elektrotechnikai 

berendezések 

működésénél.  

Ismeri a villamos és a 

mágneses tér hatásait.  

 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

 

Dokumentáció alapján 

többfázisú hálózatok 

villamos jellemzőit, 

feszültségeit, áramait 

megméri.  

Ismeri a fázis- és vonali 

mennyiségek jellemzőit 

csillag- és 

háromszögkapcsolás 

esetén. Ismeri a 

szimmetrikus és 

aszimmetrikus terhelés 

fogalmát.  

 

Irányítással 

 

 

 

3.4.1.6  A tantárgy témakörei  

3.4.1.6.1 Aktív és passzív hálózatok 

A villamos hálózatok csoportosítása: passzív villamos hálózatok, aktív villamos hálózatok 

fogalma  

Összetett passzív hálózatok helyettesítése eredő ellenállással  

Nevezetes passzív villamos hálózatok  

Terheletlen és terhelt feszültségosztó kapcsolás alkalmazása  

Villamos alap mérőműszer modellezése, jelölése, alkalmazása  

A feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése. Az árammérő méréshatárának kiterjesztése 

Wheatstone-híd, ellenállás mérése Wheatstone-híddal  
Aktív villamos hálózatok: a valóságos feszültséggenerátor, a valóságos áramgenerátor és 
jellemzőik, rajzi jelölésük  

Feszültséggenerátorok üzemállapotai: üresjárás, rövidzárás, terhelési állapot Generátorok 

helyettesítőképei: Thevenin-féle helyettesítőkép, Norton-féle helyettesítőkép A 

helyettesítőképek jellemzői: üresjárási feszültség, rövidzárási áram, belső ellenállás 

Thevenin- és Norton-féle helyettesítőképek kölcsönös átalakítása  

Egy generátort tartalmazó aktív kétpólusok helyettesítése Thevenin-féle és Norton-féle 

helyettesítőképpel  

A  szuperpozíció  elve.  Több  generátort  tartalmazó  aktív  kétpólusok  helyettesítése 

Thevenin- és Norton-féle helyettesítőképpel, a szuperpozíció tételének alkalmazásával 

Valóságos generátort és terhelő ellenállást tartalmazó hálózat jellemzőinek értelmezése és 

jellemzőinek számításai: kapocsfeszültség, veszteségi feszültség, áram, generátor teljesít- 

ménye, veszteségi  teljesítmény, fogyasztóra jutó hasznos teljesítmény. A teljesítmény- 

illesztés fogalma  

A generátorok hatásfokának fogalma és számítása  
Feszültség- és áramgenerátorok soros, párhuzamos és vegyes kapcsolásának helyettesítése 
egy generátorral  
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3.4.1.6.2 Villamos erőtér, kondenzátor 

A villamos tér jellemzői: villamos térerősség, felületi töltéssűrűség (villamos eltolás), vil- 

lamos feszültség és villamos potenciál fogalmai, jelölései, számításai és mértékegységeik A 

villamos tér szemléltetése térerősségvonalakkal, az ekvipotenciális felület fogalma 

Elektromosan töltött párhuzamos síklemezek közötti villamos erőtér. A homogén villamos 

tér fogalma, jellemzői  

Anyagok viselkedése a villamos térben, a szigetelőanyagok tulajdonságai  
A kondenzátor fogalma, jelölése, áramköri jele A kapacitás fogalma, definíciós összefüggése, 

mértékegysége  
Síkkondenzátor kapacitásának meghatározása a geometriai adatokból és az alkalmazott 

szigetelő jellemzőjéből  

A kondenzátorban tárolt energia  
Kondenzátorok  gyakorlati  megoldásai.  Kondenzátorok  típusai,  változtatható  kapacitású 
kondenzátorok, áramköri jelölések  

Kondenzátor az egyenáramú áramkörben. Eredő kapacitás számítása soros, párhuzamos és 

vegyes kapcsolás esetén  

Kondenzátorok töltési és kisütési folyamata. A feszültség és áram időfüggvénye töltéskor és 

kisütéskor. Az időállandó fogalma  

3.4.1.6.3 Mágneses tér 

Erőhatás árammal átjárt egyenes vezetők között. Árammal átjárt egyenes vezető és áram- mal 

átjárt vezető hurok kölcsönhatása: forgatónyomaték  
A mágneses tér fogalma és jellemzői: mágneses indukció, mágneses térerősség, mágneses 
fluxus fogalmai, jelölésük, kapcsolataik, számításuk, irányaik, mértékegységeik  

A mágneses jellemzők iránymeghatározása: jobbkéz-szabály (a teret létrehozó áram irá- 

nyából az indukció és a mágneses térerősség iránya; az indukció és az áram irányából a ha- 

t. erő iránya)  

A gerjesztés fogalma és a gerjesztési törvény  

Mágneses tér szemléltetése indukcióvonalakkal. A mágneses indukcióvonalak tulajdonsá- 

gai  

Egyenes tekercs mágneses tere, a homogén mágneses tér fogalma  

Anyagok viselkedése mágneses térben. Dia-, para- és ferromágneses anyagok tulajdonsá- gai  

A ferromágneses anyagok mágnesezési görbéje (első mágnesezési görbe, hiszterézis, re- 

manens  indukció,  koercitív  erő,  a  mágneses  permeabilitás  fogalma).  Kemény-  és 

lágymágneses anyagok  

Mágneses fluxusváltozás hatására keletkező feszültség fogalma  

A Faraday-féle indukció törvény és Lenz törvénye  

A nyugalmi és a mozgási indukció fogalma  

Mozgási indukció: egyenes vezetőben keletkező feszültség meghatározása merőleges irá- 

nyú homogén mágneses térben, a térre merőleges irányba egyenletesen mozgatva   
A nyugalmi indukció fajtái: önindukció, kölcsönös indukció. Áramváltozás hatására kelet- 
kező feszültségek meghatározása, az áramváltozást létrehozó tekercsen és csatolt másik te- 
kercsen  

A tekercs induktivitásának fogalma, meghatározása a geometriai adatokból, jele, mérték- 

egysége, áramköri rajzjele. A kölcsönös induktivitás fogalma, meghatározása a geometriai 

adatokból, jele, mértékegysége, áramköri rajzjele. A mágneses csatolás fogalma. A transz- 

formátor fogalma és működése  

A tekercsben tárolt energia meghatározása  

3.4.1.6.4 Váltakozó áramú hálózatok 

A forgómozgás és a szinuszos mennyiség kapcsolata, forgó vektorok bevezetése Váltakozó 
mennyiségek ábrázolása időfüggvénnyel és forgó vektorokkal Váltakozó mennyiségek 

jellemzői: amplitúdó, periódusidő, frekvencia, körfrekvencia, fá- zishelyzet jelölései, 
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kapcsolataik, mértékegységeik  

Váltakozó mennyiségek középértékei: az effektív érték, egyszerű középérték fogalma és 

számításuk módja  
  

 Azonos frekvenciájú, 90 fokos fáziseltérésű váltakozó mennyiségek vektoriális összegzése 
Alkatrészek viselkedése szinuszos váltakozó áramú körökben  

Ellenállás, kondenzátor és tekercs árama és feszültsége közötti fázishelyzet 

Kondenzátor és tekercs reaktanciájának meghatározása  

Összetett váltakozó áramú körök  
Soros RL-kapcsolás, soros RC-kapcsolás, soros RLC-kapcsolás, az impedancia fogalma, jele, 
mértékegysége  

Feszültség-áram vektorábra, impedancia vektorábra és alkalmazásaik a hálózatszámításban 

Párhuzamos  RL-kapcsolás,  párhuzamos  RC-kapcsolás,  párhuzamos  RLC-kapcsolás,  az 

admittancia fogalma, jele, mértékegysége  

Feszültség-áram vektorábra, admittancia vektorábra és alkalmazásaik a hálózatszámításban 

Teljesítmények a váltakozó áramú körben. Teljesítmény vektorábrák soros és párhuzamos 

körökre és alkalmazásuk a számítási feladatokban. A teljesítménytényező fogalma és szá- 
mítása  

Rezgőkörök: RLC-kapcsolások alkalmazása rezonanciafrekvencián  

Soros rezgőkör és a feszültségrezonancia fogalma  

Párhuzamos rezgőkör és az áramrezonancia fogalma  

Rezgőkörök  jellemzőinek  számítása:  rezonanciafrekvencia,  jósági  tényező,  rezonancia- 

ellenállás, sávszélesség  

3.4.1.6.5 Többfázisú hálózatok 

A háromfázisú rendszer  

Generátor háromszögkapcsolása, csillagkapcsolása  

Fogyasztó háromszögkapcsolása, csillagkapcsolása  
Fázisfeszültség és áram, vonali feszültség és áram fogalma, számítása. Három- és négyve- 
zetékes rendszerek. A háromfázisú rendszer teljesítménye. Szimmetrikus és aszimmetrikus 
terhelés. A villamos energia szállítása és elosztása  

  

  

3.4.2 Analóg áramkörök tantárgy  162/162 óra  

 

3.4.2.1  A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának fő célja az alapvető analóg elektronikai kapcsolások megismertetése, az 

áramkörök építésének, bemérésének elsajátíttatása.  

3.4.2.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  

3.4.2.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.4.2.4  A  képzés  órakeretének  legalább  50%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  
  
  

3.4.2.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
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Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Meghatározza egy 

tetszőleges hálózat 

Thevenin- és Nor-ton-

féle helyettesítőképét. 

Tetszőleges hálózat 

esetén meghatároz-za 

az impedancia-, 

admittancia-, hib-rid- 

és inverzhibrid 

négypólus-

paraméteres 

helyettesítőképek 

elemeit. 

Ismeri a kétpólusok 

Thevenin- és Nor-ton-

helyettesítő-képét, az 

impedan-cia-, admittancia-, 

hibrid- és inverzhibrid 

négypólus-paraméteres 

helyettesítőképek 

elemeinek mérési és 

számítási módjait. 

 
Teljesen 

önállóan 

. 
Igényes munkájá-

nak tartalmi és 

formai követelmé-

nyeire. 

Bemutatójában, 

magyarázatában 

figyelembe veszi a 

hallgató igényeit, 

elvárásait. 

Feladatát körülte-

kintően, 

felelősség-teljesen 

végzi, be-tartva a 

biztonságos 

munkavégzés sza-

bályait. 

A 

dokumentáció 

készítésénél 

törek-szik arra, 

hogy a 

dokumentum 

vilá-gos és 

szabatos, 

valamint az 

ismerte-tett 

folyamat 

repro-

dukálható 

legyen. 

 

Bemutatja az alap-

feladatokat megva-

lósító áramkörök 

gyakorlati alkalma-

zásait. 

Ismeri az alapfela-datokat 

megvalósító áramkörök 

felépíté-sét, működésük 

jellemzőit. 

 

Teljesen önállóan 
 

Ismerteti a kis- és 

nagyfrekvenciás 

működés paraméte-

reit: bemeneti, ki-

meneti ellenállás, 

erősítés, torzítás, 

átviteli karakterisz-

tika, fázishelyzet, 

sávszélesség. 

Ismeri az erősítők fizikai 

jellemzőit. 
Teljesen önállóan  

Felrajzolja a KE- és a 

KS-kapcsolásokat, 

bemutatja működé-

süket, meghatározza a 

munkapont-beállító 

elemek értékét, 

kiszámolja az 

erősítést. 

Ismeri a bipoláris és az 

unipoláris tran-zisztorok 

felépíté-sét, működését, 

váltakozó áramú 

kisfrekvenciás 

helyettesítőképét, 

munkapont-beállítási 

lehetősé-geit. 

Teljesen önállóan  

Azonosítja a széles-

sávú és a nagyjelű 

erősítők elemeit, és 

bemutatja működé-

sük elveit. 

Érti az erősítők 

frekvenciakompen-

zálásának jelentősé-gét, a 

nagyjelű erősítők 

megvalósí-tásának 

nehézségeit 

Teljesen önállóan  

Meghatározza az 

invertáló, nem-

invertáló, összeadó és 

kivonó áramkö-rök 

elemeit, erősíté-sét. 

Érti az integrált műveleti 

erősítő blokksémáját, meg-

nevezi jellemző 

paramétereit. Ismeri a 

műveleti erősítős 

alapkapcsolásokat. 

Teljesen önállóan  

Szoftveres áramköri 

szimulációkat, osz-

cilloszkópos mérést 

végez. Mérési utasí-

tást készít. 

Rendelkezik az 

elektronikus áram-körök 

vizsgálatához szükséges 

műszer- és szoftverismeret-

tel. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Ismeri és használja 

az áramköri szimu-

lációs szoftvereket. 

Irodai 

szoftvereket 

használ a 

dokumen-

táció 

elkészítéséhez. 
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Áramköröket épít, 

beüzemel; a fizikai 

paramétereket mé-

réssel ellenőrzi. Hibát 

keres. 

Ismeri a szimuláci-ós és 

valóságos áramkörök 

építésé-nek lehetőségeit, 

fogásait. 

Felismeri a méren-dő 

áramkör elvi felépítését, érti 

a működését. 

Teljesen önállóan 
Online katalóguso-

kat használ. 

 

Alkalmazza a vo-

natkozó munkavé-

delmi előírásokat. 

Ismeri a vonatkozó 

munkavédelmi előírásokat. 
Teljesen önállóan  

Bekapcsolódik a 

mérőcsoport mun-

kájába. 

Rendelkezik cso-

portmunkára vonat-kozó 

ismeretekkel. Azonosítja a 

konf-liktusforrásokat, 

rendelkezik a meg-

oldásukhoz szüksé-ges 

konfliktuskeze-lési 

eszközökkel. 

Teljesen önállóan  

 

 
  
  

3.4.2.6  A tantárgy témakörei  

3.4.2.6.1 Analóg áramköri rendszerek és jelek 

Tetszőlegesen  bonyolult  áramkör  leírása  négypólusok  és  kétpólusok  segítségével.  A 

kétpólusok (üresjárási feszültség;  rövidzárási  áram; belső  ellenállás) és  a négypólusok 

(bementi, kimeneti ellenállás; átvitelek) jellemzése. Egymás után kapcsolt négypólusok eredő 

jellemzői.  

Az analóg jel fogalma. A különböző frekvenciájú szinuszos jelek szerepe mint az analóg jel 

összetevői. Az analóg jelek feldolgozása: frekvenciaszűrés; erősítés különböző elvárá- sok 

szerint; egyenirányítás; stabilizálás. Jelfeldolgozással kapcsolatos fogalmak értelmezé- se. A 

feladatok megvalósítására szolgáló alkatrészek (R, C, L, félvezető eszközök).  

3.4.2.6.2 Félvezető alkatrészek 

Félvezető anyagok, adalékolás, PN-átmenet. Egyenirányító dióda. Nyitó irányú, záró irá- nyú 

előfeszítés, karakterisztika, nyitófeszültség, nyitó irányú áram, letörési feszültség, letö- rési 

áram, potenciálgát. Munkapont, munkaponti áram és feszültség. Dinamikus ellenállás.  

Speciális diódák típusai: Zener-, alagút-, Schottky-, LED- és kapacitásdiódák. Működésük 

jellemzése karakterisztikáikkal, katalógusadataik, alkalmazási területeik  

Bipoláris tranzisztorok felépítése, működése, karakterisztikái, munkapont, statikus és di- 

namikus működése, katalógusjellemzőik, alkalmazási területeik  

FET-ek (JFET; MOS-FET-ek) felépítése, működése, karakterisztikáik, munkapont, statikus 

és dinamikus működése, katalógusadataik, alkalmazási területeik  

Erősáramú félvezető eszközök: négyrétegű dióda, a tirisztor, a diac és a triac, UJT felépíté- 

se, működése és karakterisztikái, katalógusadatai  
  
  
  
  3.4.2.6.3 Alapfeladatok megvalósítása 

Egyenirányító áramkörök fajtái, felépítésük, működésük (egyutas, kétutas) Szűrőáramkörök 

felépítése és működése. Alul-, felüláteresztő és sávszűrők kialakítása, át- vitelük, 

alkalmazásuk korlátai. Gyakorlati jelentőségük. A rezgőkör, mint frekvenciaki- emelő 

elem. Gyakorlati alkalmazásai  
Stabilizátorok. Soros és párhuzamos stabilizálás elve. Az elemi stabilizátor és az áteresztő 
tranzisztoros feszültségstabilizátor megvalósítása, jellemzői   
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Kapcsoló üzemű stabilizátorok működésének elve   

Stabilizált tápegység blokkvázlata, működése, jellemzői  

3.4.2.6.4 Erősítőtechnika 

Az erősítők alkalmazásának célja. Erősítők jellemzése: bemeneti, kimeneti ellenállás átvi- 

telek. Az erősítőkkel szemben támasztott gyakorlati követelmények. A szükséges tulajdon- 

ságú erősítő kialakítása többfokozatú erősítővel (négypólusmodell). Az előerősítő, a főerő- 

sítő és a végerősítő tulajdonságai. A kisjelű és nagyjelű erősítő fogalma  

Problémák az erősítők működésében: zajok és torzítások fogalma, okai, fajtái és jellemzői. 
Zajok és torzítások mértékének jellemzése: torzítási és zajtényező. Zajok és torzítások 
csökkentésének lehetőségei a gyakorlatban. A negatív visszacsatolás elve.  

Kisjelű erősítők diszkrét erősítőelemekkel:  

Bipoláris  és  unipoláris  tranzisztoros  erősítő  alapkapcsolások  működésének  vizsgálata. 

Munkaponti adatok értelmezése. Egyenáramú munkapont-beállítási feladatok elvégzése. 

Váltakozó áramú jellemzők meghatározása katalógusadatok alapján. A kapcsolásban sze- 

replő egyenjel-leválasztó és hidegítő kondezátorok, valamint az erősítőelem szórt kapacitá- 

sainak hatása a kis- és a nagyfrekvenciás tartományban. Átviteli karakterisztika, fázishely- 

zet a teljes frekvenciatartományban. Sávszélesség fogalma (konkrét számítások nélkül)  

A szélessávú erősítés fogalma, a frekvenciakompenzálás megvalósításai   

Nagyjelű erősítők diszkrét erősítőelemekkel:  

A. B, AB osztályú erősítők, komplementer erősítők, jelentőségük. A kivezérelhetőség, a 

hatásfok és a nagyjelű erősítés fogalma   

Integrált műveleti erősítő felépítése és alkalmazása. Integrált műveleti erősítő – blokkséma, 

jellemző  paraméterei:  nyílt  hurkú  erősítés,  bemeneti  munkaponti  áram,  bemeneti 

ofszetáram, bemeneti ofszetfeszültség, bemeneti ellenállás, kimeneti ellenállás, CMMR, Auk, 
sávszélesség. Az ideális műveleti erősítő jellemzői  

Alapkapcsolások műveleti erősítővel  

Nem invertáló alapkapcsolás  
Erősítőjellemzők: visszacsatolt erősítés, bemeneti ellenállás, kimeneti ellenállás 
Invertáló alapkapcsolás  

Erősítőjellemzők: visszacsatolt erősítés, bemeneti ellenállás, kimeneti ellenállás 

Műveleti erősítők alkalmazásai, elvi működésük:  

-  különbségképző áramkör  

-  előjelfordító feszültségösszegző áramkör  

-  váltakozó feszültségű erősítők  

-  aktív szűrőkapcsolások  

-  műveleti erősítők alkalmazása a méréstechnikában  

-  integráló műveleti erősítős kapcsolás  

-  differenciáló műveleti erősítős kapcsolás  

o  komparátorok, A/D- és D/A-átalakítók felépítése, jellemzése, gyakorlati alkalmazása  
  
 3.4.2.6.5 Négypólusok jellemzőinek mérése 

Kész áramkörök jellemzőinek mérése, adott mérési utasítás alapján valóságos és/vagy szi- 

mulált környezetben. Mérési jegyzőkönyv készítése elektronikus formában (Word, Excel). 

Fizikai négypólus-paraméterek meghatározása méréssel, csak ellenállást tartalmazó csilla- 

pító tagok esetében: bemeneti ellenállás, kimeneti ellenállás, feszültség-áram-teljesítmény 

átvitel.  

Fizikai négypólus-paraméterek meghatározása méréssel, váltakozó áramú csillapító tagok 

esetében: bemeneti ellenállás, kimeneti ellenállás, feszültség-áram-teljesítmény átvitel. Át- 

viteli karakterisztika felvétele a frekvencia függvényében  
Hibás áramkörök hibáinak megkeresése méréssel, javítás, dokumentálás Kisprojektek: kész 
áramkörök adott jellemzőinek méréséhez mérési utasítás készítése, a szükséges 
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mérőeszközök kiválasztása, a mérés elvégzése, dokumentálása  

3.4.2.6.6 Félvezető diódák működésvizsgálata és alkalmazásai 

Karakterisztikák felvétele valóságos és/vagy szimulációs méréssel. Dokumentálás 

Rétegdióda karakterisztikájának mérése. Nyitó-, és záró irányú karakterisztika felvétele. 

Dióda ellenőrzése multiméterrel. Egyenirányító kapcsolások építése: egyutas, kétutas, híd- 

kapcsolású egyenirányító kapcsolások, jelalak mérése oszcilloszkóppal. Szűrőkondenzáto- 

rok hatásának mérése, búgófeszültség meghatározása oszcilloszkóppal. Diódás kettősvágó 

áramkör vizsgálata: fázis- és amplitúdóhelyes jelalakok felvétele méréssel   

Hibakeresés  

3.4.2.6.7 Erősítők építése és mérése  

Erősítőkapcsolások építése és mérése valóságos és/vagy szimuláció segítségével. Doku- 

mentálás  

Közös emitteres és közös source-ú alapkapcsolás építése. Munkapont beállításának elle- 

nőrzése méréssel. Kivezérelhetőség, feszültségerősítés, alsó és felső határfrekvencia meg- 

határozása méréssel   

Invertáló és nem invertáló DC- és AC-alapkapcsolások építése. Ofszetkompenzálás meg- 
valósítása, be- és kimeneti áram és feszültség meghatározása. Erősítés meghatározása mé- 
réssel. Frekvenciaátviteli jelleggörbe felvétele  

Műveleti erősítős összeadó és kivonó áramkör építése. Be- és kimeneti jelek mérése. 

Stabilizált tápegység vizsgálata (diszipatív, kapcsoló üzemű, DC-DC)  

Hibakeresés  

 
  
3.4.3 Digitális áramkörök tantárgy  90/90 óra 

 

  3.4.3.1  A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja a digitális technikai alapfogalmak, a kettes és tizenhatos 

számrendszer, a logikai függvények (egyszerűsítésük, realizálásuk), valamint az össze- 

tett logikai hálózatok (kombinációs, aszinkron és szinkron) megismertetése és gyakor- 
lati alkalmazásának elsajátíttatása.   

  3.4.3.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

—  
  
  3.4.3.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.4.3.4  A  képzés  órakeretének  legalább  60%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.4.3.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
  

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

Analóg és digitális 

jeleket különböző 

számrendszerekbe 

átszámol. 

Ismeri az analóg és 

digitális jelek közti 

kapcsolatot, átváltá-

sokat tud végezni 

tízes, kettes és ti-

Teljesen önállóan 

Igényes munkájá-

nak tartalmi és 

formai követelmé-

nyeire. 
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zenhatos számrend-

szerek között. 

Bemutatójában, 

magyarázatában 

figyelembe veszi a 

hallgató igényeit, 

elvárásait. 

Feladatát körülte-

kintően, felelősség-

teljesen végzi, be-

tartva a biztonságos 

munkavégzés sza-

bályait. 

A dokumentáció 

készítésénél törek-

szik arra, hogy a 

dokumentum vilá-

gos és szabatos, 

valamint az ismerte-

tett folyamat repro-

dukálható legyen. 

Felismeri a gyakor-

latban előforduló 

kódokat, 8 biten 

átszámításokat végez. 

Ismeri a különböző 

kódolási módszere-

ket és alkalmazásuk 

területeit. Ismeri a 

gyakorlat-ban 

előforduló kódolási 

típusokat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Négyváltozós logi-kai 

feladatokat tud 

egyszerűsíteni, 

realizálni NAND- és 

NOR-kapukkal. 

Ismeri a logikai 

alapműveleteket 

(AND, OR, NAND, 

NOR, XOR, XNOR, 

NOT), a Boole-

algebra azo-

nosságait, négyvál-

tozós függvényeket 

tud egyszerűsíteni. 

Teljesen önállóan  

Felismer és bemér 

funkcionális kom-

binációs hálózato-kat. 

A funkcionális 

kombinációs háló-

zatok alkalmazásá-

nak ismerete. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

 

3.4.3.6  A tantárgy témakörei  

3.4.3.6.1 A digitális technika  alapfogalmai, vizsgálati módszerei, alapáramköre 

Analóg és digitális jelek jellemzőinek definiálása, jelek két lehetséges értékének modelle- 

zése: „0” és „1”.   

A működésleírást és kommunikációt támogató számrendszerek.   

A tízes (ember), kettes (digitális áramkörök) és tizenhatos (kommunikáció) számrendszer 

alkalmazásának okai.   

A számrendszerek jellemzői, átszámítások legalább 8 bites számtartományban.  

3.4.3.6.2 Gyakorlati kódolások 

A decimális és a bináris ábrázolást áthidaló BCD-kódok.   

A kód és a kódolás fogalma.   

BCD-, Johnson és Gray-kódok  

A kettes komplemens jellemzői, gyakorlati alkalmazásának bemutatása.   
  
  
  3.4.3.6.3 Logikai függvények és egyszerűsítésük 

Biteken végezhető logikai műveletek, logikai függvények definíciója igazságtáblázattal Egy 

eredményű (biztos „0”, biztos „1”, ismétlés; negáció), két eredményű (AND, OR, NAND, 

NOR, XOR)  
A modell kiterjesztése többváltozós feladatokra: Boole algebradefiníciója, szerepe a digitá- 
lis technikában   

A Boole-algebra alaptörvényei és azonosságai    

A Boole-algebra alkalmazása, többváltozós függvények algebrai egyszerűsítése Az 

egyszerűsített függvények megvalósítása kapuáramköri szimbólumokkal  Logikai kapuk 

(AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR) rajzjelei (európai, amerikai jelölé- sek)  

Grafikus függvényábrázolás, minimalizálási megoldások   

Négyváltozós függvények egyszerűsítése adott feladat megoldására és felrajzolása kapu- 

áramköri szimbólumokkal  

A hazárdok fogalma, típusai, kiküszöbölésük módja  
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3.4.3.6.4 Kombinációs hálózatok vizsgálata 

Funkcionális  kombinációs  hálózatok  blokkvázlata:  multiplexer,  demultiplexer/dekóder, 

aritmetikai áramkörök. Alapfeladataik, egyéb alkalmazási területeik  
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 3.5   Számítógép az elektronikában megnevezésű tanulási terület  
 
  A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  162/162 óra  
  A tanulási terület tartalmi összefoglalója  
A tanulási terület célja, hogy a tanulók elsajátítsák a programozás alapjait és megismerjék az 
áramköri modellezés (szimuláció) és a virtuális mérőműszerek előnyeit, alkalmazásuk 
lehetőségeit  

 

3.5.1 A programozás alapjai tantárgy  72/72 óra 

 

3.5.1.1  A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló elsajátítsa a programkészítés alapvető lépéseit. Képes 

legyen a felvetett probléma megoldásához megfelelő lépéssorozatot (algoritmust) készíteni, a 

programot az algoritmus leírása alapján és egy adott fejlesztői környezetben is elkészíteni, 

működését ellenőrizni, a szintaktikai és szemantikai hibákat javítani. További cél, hogy 

megtanuljon a feladat megoldásához – idegen nyelven is – információkat keresni és fel- 

dolgozni, valamint csoportban és önállóan dolgozni.  

3.5.1.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

—  

3.5.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.5.1.4  A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.)  

kell lebonyolítani.  

3.5.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
  

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

Alapszintű kódolást 

végez segítő webol-

dalak segítségével.  

Ismeri a kódolás 

megismerését segítő 

weboldalak elérhe-

tőségét, kezelését.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Nyitott a megol-

dandó programozási 

feladatok megérté-

sére, motivált annak 

sikeres megoldásá-

ban  

Kódolást segítő 

weboldalak keresé-

se, használata  

 
Alapszintű kódolást 

végez segítő eszkö-

zök használatával.  

Ismeri a vizuális 

programozás kellé-keit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Fejlesztői környe-

zet, súgó és példa-

megoldások haszná-

lata  

 
Feltelepíti a fejlesz-tői 

környezetet.  

Ismeri a programte-

lepítés lépéseit és 

feltételeit.  

Teljesen önállóan  Szoftver legális 

beszerzése, operá-

ciós rendszer telepí-

tése  

 
Szoftver legális 

beszerzése, operá-ciós 

rendszer telepí-tése  

Szoftver legális 

beszerzése, operá-ciós 

rendszer telepí-tése  

Szoftver legális 

beszerzése, operá-

ciós rendszer telepí-

tése  

Szoftver legális 

beszerzése, operá-

ciós rendszer telepí-

tése  

Ellenőrzi a program 

működését, teszte-

léseket végez, hibát 

keres és javít.  

Ismeri a hibaüzene-

teket, a hibakeresési 

módszereket.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
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Elkészíti a felhasz-

nálói és fejlesztői 

program dokumen-

tációját.  

Ismeri a program-

dokumentációk tartalmi 

és formai 

követelményeit.  

Teljesen önállóan  Irodai szoftverek 

használata  

 

 
 

3.5.1.6  A tantárgy témakörei  

3.5.1.6.1 Bevezetés a programozásba 

Ismerkedés a kódolás alapvető lépéseinek elsajátítását segítő weboldalakkal (pl. code.org, 
codecademy.org stb.) és eszközökkel (Scratch, AppInventor, micro:bit, Legorobots, prog- 
ramozható drón, Packet Tracer, IoT stb).   

Feladatok  megoldása a  megoldás lépéseinek,  a lépések sorozatának meghatározásával, 

programozási nyelv használata nélkül a weboldal vagy segítő eszközök által kínált vizuális 

programozási lehetőségekkel (pl. blokk alapú programozás).   
Egyszerű mobilalkalmazások készítése, robot irányítása, egyszerű IoT-feladatok megoldá- 
sa stb.   

Ebben a témakörben célszerű már használni a további témakörök egyes tartalmi részeit, a 

fogalmakat, elnevezéseket (változó, értékadás, ciklus stb.).  

3.5.1.6.2 Programozási nyelvek 

A programozási nyelvek áttekintése, csoportosítása, tulajdonságaik, felhasználási területeik 

alapján   

Magas szintű, erősen típusos programozási nyelvek (pl. C++, Python) fejlesztői környeze- 

tének kezelése, tesztforrásprogram létrehozása, fordítása, futtatása  

3.5.1.6.3 Változók használata 

A változó (és konstans) fogalma, a memóriafoglalás megértése   
Változók deklarációja és definíciója, névadási szabályok alkalmazása  
Változók kezdőértékének és pillanatnyi értékének megkülönböztetése  
Egyszerű adattípusok használata: logikai, karakter, valós, mutató   

Összetett adattípusok használata: tömb (vektor), karakterlánc, többdimenziós tömb (mát- 

rix), struktúra (rekord)  
  
  
      3.5.1.6.4 Adatkezelés 

Értékadás, kifejezések   

Kifejezések kiértékelési szabályainak alkalmazása, precedenciaszintek vizsgálata a gyakor- 

latban   

Aritmetikai és logikai műveletek végrehajtása   

Adatok beolvasása és kivitele, standard I/O perifériák kezelése   

Véletlen számok generálása  

3.5.1.6.5 A programkészítés lépései 

Az adott probléma meghatározása, specifikációk megadása   

A megoldás algoritmusának elkészítése leírónyelven vagy folyamatábrával  

Programkód elkészítése leírónyelv vagy folyamatábra alapján   

Program futtatása, tesztelése, módszeres hibakeresés, nyomkövetéses hibakeresés, hiba ja- 

vítása   

Programdokumentáció elkészítése  

3.5.1.6.6 Vezérlési szerkezetek használata 

A szekvencia, vagyis az utasítások végrehajtási sorrendje   

Utasításblokkok, utasítások egymásba ágyazása   
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Egy- és többirányú elágazások (szelekció) használata egyszerű és összetett feltételekkel  
Számláló, elöltesztelő és hátultesztelő ciklusok (iteráció) használata egyszerű és összetett 
feltételekkel  

3.5.1.6.7 Fájlkezelés 

Bináris és szöveges fájlok felépítésének vizsgálata   

Fájl megnyitása olvasásra, írásra, módosításra   

Fájl megnyitásának ellenőrzése   

Fájlból olvasás, fájlba írás   

Fájl végének figyelése, pozicionálás fájlban   

Fájl lezárása  

3.5.1.6.8 Függvények kezelése 

Paraméter nélküli függvények definiálása, visszatérési érték meghatározása, függvény vég- 

rehajtása függvényhívással   
Lokális és globális változók szerepének megértése, definiálása, használata  
Paraméteres függvények definiálása, paraméter átadása függvényhíváskor  
Formális és aktuális paraméterek megkülönböztetése  

3.5.1.6.9 Projektfeladat 

Választott feladat megvalósítása: Algoritmus elkészítése leírónyelven vagy folyamatábrával, 
a program kódolása, tesztelése, hibaellenőrzés és javítás elvégzése. Programdokumentáció 
elkészítése   

Javasolt más szakmai tantárgyak témaköreinek feldolgozása vagy a témakörökhöz 

kapcsolódó segédprogram elkészítése.  
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3.5.2 Számítógépes szimuláció tantárgy  90/90 óra  

 

3.5.2.1  A tantárgy tanításának fő célja 

A számítógépes szimuláció tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat az áramköri 

modellezés (szimuláció) és a virtuális mérőműszerek előnyeivel, alkalmazásának 

lehetőségeivel.  

3.5.2.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

—  

3.5.2.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.5.2.4  A  képzés  órakeretének  legalább  80%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.5.2.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

 
 Készségek, 

képességek 
 

Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

Áramköri rajzokat 

készít.  

Ismeri a villamos 

rajzjeleket, a CAD-

szoftverek felépíté-

sét, az áramkörter-

vezés szempontjait.  

Teljesen önállóan  Igényes munkájá-

nak tartalmi és 

formai követelmé-

nyeire.  

Bemutatójában, 

magyarázatában 

figyelembe veszi 

a hallgató 

igényeit, 

elvárásait.  

CAD-program 

használata  

 

Áramköri szimulá-

ciókat futtat.  

Ismeri az alkatrész-

és áramkörkönyvtá-

rak felhasználási 

módjait.  

Ismeri az áramkö-

rök analízis üzem-

módjainak kiválasz-

tását és használatát.  

Képes egyszerű 

áramkörök szimulá-

cióját elvégezni.  

 

Teljesen önállóan 

Szimulációs szoft-

ver használata  

 

NYÁK-tervet ké-szít.  Ismeri az automati-

kus huzalozás funk-

ciót, képes optima-

lizált huzalozást 

készíteni.  

 

Teljesen önállóan 

Tervezőszoftver 

használata  

 

Bemutatja a virtuá-lis 

mérőműszerek 

használatát.  

Virtuális műszerek-kel 

méréseket vé-gez.  

Ismeri a virtuális 

mérőműszerek 

felépítését, a jelát-

alakítók, szenzorok 

működési elveit, a 

számítógépes felület 

alapfunkcióit.  

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

3.5.2.6  A tantárgy témakörei  

3.5.2.6.1 Számítógépes szimuláció 
A szimuláció szintjei: áramköri szintű, logikai szintű és kevert módú szimuláció Az analízis 
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üzemmódjai: egyenáramú (DC) analízis, váltakozó áramú (AC) analízis, tran- ziens analízis  

Szimulációs program használata:   

?  Munkaablak, alkatrészkészlet, mérőműszerek kezelése  

?  Áramkörök építése. Alkatrész- és áramkörkönyvtár használata. Az alkatrészek jel- 

lemzői. Az áramköri könyvtár használata  

?  Az áramkörök analízis üzemmódjainak kiválasztása és használat.  

?  Egyszerű áramkörök szimulációja  

?  Áramkörtervező CAD-tervezőrendszer felépítése. Alkatrészek elhelyezése, tervezé- 

si szempontok. Automatikus huzalozás. Nyomtatás  

3.5.2.6.2 Virtuális mérőműszerek 

A virtuális mérőműszerek felépítése   

Adatgyűjtő és vezérlőműszer   

Jelátalakítók, szenzorok   

A PC és a virtuális szoftverfelület   

A mérőszoftver használata  

Fejlesztői környezet, input adatok bevitele, output adatok megjelenítése.  

Blokkdiagram, eszközpaletta  

Villamos mennyiségek mérése virtuális műszerekkel  
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 3.6   Áramkörök építése, üzemeltetése Elektronikai technikusoknak megnevezésű tanu- 

lási terület  

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  404/404 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

az áramkörök építése, üzemeltetése Elektronikai technikusoknak tanulási terület a tanulók 

áramköri szemléletének kialakulását és fejlesztését segíti az elektronikai áramkörök és javítá- 

suk megismertetésével. 

  

3.6.1  Áramkörök építése, üzemeltetése tantárgy  404/404 óra 

3.6.1.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tantárgy tanításának célja, hogy kialakítsa és fejlessze a tanulók áramköri szemléletét, ké- 

pessé tegye őket az elektronikai áramkörök jellemzőinek és működésének megértésére, az 

áramkörök hibáinak megkeresésére és javítására.  

3.6.1.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  

3.6.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.6.1.4  A  képzés  órakeretének  legalább  70%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.6.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

Meghatározza a 

többfokozatú erősí-tő 

munkapont-beállító 

elemeinek értékét és 

meghatá-rozza az 

erősítését.  

Ismeri a többfoko-

zatú erősítők típusa-

it, azok felépítését, 

bemutatja alkatré-

szeinek szerepét.  

Teljesen önállóan  Igényes munkájá-

nak tartalmi és 

formai követelmé 

 

Negatív visszacsa-

tolást alkalmaz az 

erősítőjellemzők 

megváltoztatására.  

Érti a negatív visz-

szacsatolások mű-

ködését.  

Teljesen önállóan   

Méréssel meghatá-

rozza az erősítő átviteli 

görbéjét.  

Kiméri a hibás 

alkatrészeket és cseréli 

azokat.  

Ismeri a frekvencia 

hatását az erősítő-

jellemzőkre, a hatá-

sok kompenzálási 

módjait.  

Teljesen önállóan   

Méréssel meghatá-

rozza az erősítő átviteli 

görbéjét.  

Kiméri a hibás 

alkatrészeket és cseréli 

azokat.  

Ismeri a frekvencia 

hatását az erősítő-

jellemzőkre, a hatá-

sok kompenzálási 

módjait.  

Teljesen önállóan   

Méréssel meghatá-

rozza az erősítő átviteli 

görbéjét.  

Ismeri a frekvencia 

hatását az erősítő-

jellemzőkre, a hatá-

Teljesen önállóan   
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Kiméri a hibás 

alkatrészeket és cseréli 

azokat.  

sok kompenzálási 

módjait.  

Méréssel ellenőrzi a 

tápegységek jelalak-

ját, feszültség-, áram- 

és teljesít-

ményviszonyait, 

hatásfokát.  

Megnevezi a táp-

egységek kialakítá-

sának lehetséges 

elveit. Ismeri az 

egyes 

megvalósítások 

fizikai paramétereit.  

Teljesen önállóan   

Projektet készít és 

dokumentál önálló-an.  

 

 Instrukció alapján 

részben önállóan  

 

Irodai szoftvereket 

használ.  

 

 
 

3.6.1.6  A tantárgy témakörei  

3.6.1.6.1 Többfokozatú erősítők, negatív visszacsatolások 

Többfokozatú erősítők  

A többfokozatú erősítők felépítése: előerősítő, főerősítő, végfokozat jellemzői 

Erősítőfokozatok csatolása: galvanikus csatolás, RC-csatolás és transzformátoros csatolás. 

Megvalósításuk, jellemzőik  

Többfokozatú erősítők munkapont-beállítása, eredő váltakozó áramú jellemzőinek számí- 

tása (bemeneti ellenállás, kimeneti ellenállás, eredő erősítések)  

A negatív visszacsatolások típusai: soros negatív áram- és feszültség-visszacsatolás; pár- 

huzamos negatív áram- és feszültség-visszacsatolások elve, hatása az erősítő jellemzőire  

A visszacsatolások áramköri megvalósítása  

Visszacsatolt erősítők jellemzőinek számítása  

3.6.1.6.2 Szélessávú és hangolt erősítők 

Szélessávú erősítők:  

?  Az áramerősítési tényező frekvenciafüggése  

?  Tranzisztor és szórt kapacitások hatása a nagyfrekvenciás tartományban  

?  Differenciálerősítő alkalmazása szélessávú fokozatként  

?  Szimmetrikus szélessávú erősítők: kaszkádkapcsolású differenciálerősítő, fázisfor- 

dító erősítős differenciálerősítő, komplementer kaszkádkapcsolású differenciálerő- 

sítő, ellenütemű differenciálerősítő  

?  Szélessávú feszültségkövető, ellenütemű feszültségkövető  

A kisfrekvenciás kompenzálás célja, megvalósítási lehetőségei 

Kisfrekvenciás kompenzálás váltakozó áramú helyettesítőképe  

A nagyfrekvenciás kompenzálás célja, megvalósítási lehetőségei  

Nagyfrekvenciás, váltakozó áramú helyettesítőkép  

Hangolt erősítők    

A hangolt erősítők felépítése, alkalmazási területei.   

Nagyfrekvenciás hangolt erősítők  

Hangolt erősítő párhuzamos LC-rezgőkörrel  
  
  
 Emitterkapcsolású, hangolt fokozat egy rezgőkörrel A rezgőkör összefüggései 
rezonanciafrekvencián.  
Az erősítő feszültségerősítése. Az erősítő sávszélessége  

Terhelés illesztése RC- és transzformátoros csatolással  

Szinkronhangolt és széthangolt, többfokozatú hangolt erősítők jellemzői  
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3.6.1.6.3 Nagyjelű erősítők 

A nagyjelű feszültségerősítők és teljesítményerősítők általános jellemzői  

A. B, AB és C osztályú munkapont-beállítások fogalma és jellemzői  

Az  erősítőelemek  határértékei:  legnagyobb  veszteségi  teljesítmény,  legnagyobb 

kollektorfeszültség, legnagyobb kollektoráram, telítési tartomány, lezárási tartomány  

A teljesítményerősítők jellemzői  

Kimeneti váltakozó áramú teljesítmény  

A tápfeszültségforrásból felvett egyenáramú teljesítmény  

Veszteségi vagy disszipált teljesítmény  

Átalakítási hatásfok  

Vezérlőteljesítmény  

Teljesítményerősítés  

Nagyjelű erősítőkapcsolások  

A osztályú teljesítményerősítő: kapcsolási megoldások, elvi hatásfok, üzemi jellemzők, al- 

kalmazás  

B osztályú teljesítményerősítő: kapcsolási megoldások, elvi hatásfok, üzemi jellemzők, al- 

kalmazás  

AB osztályú teljesítményerősítő: kapcsolási megoldások, elvi hatásfok, üzemi jellemzők, 

alkalmazás  

Nagyjelű erősítők munkapont-beállítása. Védőáramkörök. Nagyjelű erősítők torzítása  

3.6.1.6.4 Oszcillátorok 

Oszcillátorok működési elve és felépítése  

Negatív ellenállást felhasználó oszcillátorok  

Visszacsatolt oszcillátorok. Visszacsatolás (hurokerősítés). Amplitúdófeltétel. Fázisfeltétel 

LC oszcillátorok: tulajdonságok, általános berezgési feltétel. Transzformátoros csatolású 

kapcsolás. Meissner-féle kapcsolás és a frekvenciameghatározó elem vizsgálata Hárompont-

kapcsolású  oszcillátorok:  Hartley-oszcillátor-kapcsolás  és  a frekvenciameghatározó  elem  

vizsgálata.  Colpitts-oszcillátor-kapcsolás  és  a frekvenciameghatározó elem vizsgálata  

Oszcillátorok alkalmazási területei, üzemi jellemzői  

Kvarc oszcillátorok: alkalmazási terület, tulajdonságok, a rezgőkvarc elektromos tulajdon- 

ságai, frekvenciastabilitás  

RC oszcillátorok alkalmazási területei, tulajdonságai  

Wien-hidas oszcillátor: Wien-osztó, felépítés, átvitel és fázistolás, visszacsatolt erősítő  

3.6.1.6.5 Tápegységek 

A hálózati transzformátorok, feladata, üzemi jellemzői  

Hálózati  egyenirányítók:  egyutas  egyenirányítók.  Kétutas  egyenirányítók:  Greatz- 

kapcsolás, középleágazásos kapcsolás  

A soros és párhuzamos stabilizálás elve  

Áteresztő tranzisztoros stabilizátorkapcsolások: a legegyszerűbb kivitel, fix kimeneti fe- 

szültségű stabilizátorok, változtatható kimeneti feszültségű stabilizátorok, a kimeneti fe- 

szültség figyelése, áramkorlátozás, nagyáramú stabilizátorok  
  

Referenciafeszültség előállítása: Zener-diódás megoldások, tranzisztoros referenciafeszült- 
ség-források  

Integrált feszültségstabilizátorok felépítése, alkalmazása, jellemzői  

Változtatható kimeneti feszültségű stabilizátorok, kisfeszültségű stabilizátorok; negatív fe- 

szültségű stabilizátorok   

Kapcsoló üzemű tápegységek:  

-  Szekunder oldali  kapcsolóüzemű  tápegységek.  Feszültségcsökkentő  átalakító.  A  

o kapcsolójel előállítása  
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-  Feszültségnövelő kapcsolás.  Polaritásváltó kapcsolás. Tárolóinduktivitás nélküli  

o polaritásváltó kapcsolás. Típusválaszték  

-  Primer oldali kapcsolóüzemű tápegységek. Együtemű átalakítók. Ellenütemű átala- 

o kító.  

Nagyfrekvenciás transzformátorok. Teljesítménykapcsolók. Kapcsolójel előállítása 

Integrált vezérlőkapcsolások  

 

3.6.1.6.6 Projektfeladat 

A projekt témája lehet bármilyen analóg vagy digitális áramkör kialakítása, beüzemelése, 

hibakeresés.  

Javasolt főbb mérföldkövek:   

-  önálló munkavégzés megtervezése,   

-  munkakörnyezet kialakítása,   

-  kivitelezés,  

-  beüzemelés,  

-  dokumentáció készítése,   

-  beszámoló a projekt végrehajtásáról.  
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  3.7   Programozható irányítóberendezések, hálózatok és rendszerek megnevezésű tanu- 

lási terület  

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   528/528 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a mikrovezérlők felépítését és al- 

kalmazásának lehetőségeit és a programozható logikai vezérlők irányítástechnikai 

alkalmazásának lehetőségeit.  

 

3.7.1  Mikrovezérlők tantárgy  

A tantárgy tanításának célja, hogy bevezesse a tanulókat a mikrovezérlők programozásába. 

Tegye képessé a tanulókat mikrovezérlők felprogramozására.  

3.7.1.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  

3.7.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.7.1.4  A  képzés  órakeretének  legalább  70%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.7.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

Bemutatja egy adott 

ALU működését.  

Ismeri az ALU-

egység lehetséges 

felépítését.  

Teljesen önállóan  Feladatát körülte-

kintően, felelősség-

teljesen végzi, be-

tartva a biztonságos 

munkavégzés sza-

bályait.  

A dokumentáció 

készítésénél törek-

szik arra, hogy a 

dokumentum vilá-

gos és szabatos, 

valamint az ismerte-

tett folyamat repro-

dukálható legyen.  

Online kézikönyvet 

használ.  

Szinkron hálózatot 

elemez, elmagya-rázza 

a működését az 

állapotdiagram 

alapján.  

Megérti a szinkron 

sorrendi hálózat 

működését.  

Teljesen önállóan  Online katalóguso-

kat, adatlapokat 

használ.  

 

Bemutatja a regisz-

terek felhasználási 

módjait.  

Ismeri a regiszterek 

felépítését.  

Teljesen önállóan  Online katalóguso-

kat, adatlapokat 

használ.  

 
Ismerteti a számlá-lók 

felhasználási módjait.  

Ismeri a különböző 

számlálók felépíté-

sét.  

Teljesen önállóan  Online katalóguso-

kat, adatlapokat 

használ.  

 
Bemutatja a D/A, A/D 

átalakítók működését, 

felhasz-nálási 

lehetőségeit.  

Ismeri a D/A, vala-

mint az A/D átalakí-

tók lehetséges meg-

valósítását.  

Teljesen önállóan  Online 

katalóguso-kat, 

adatlapokat 

használ. 

Mikrovezérlőt prog-

ramoz, egyszerűbb 

programot ír, 

mikrovezérlők 

működésében szoft-

verhibát keres és javít.  

Rendelkezik a 

mikrovezérlők 

programozásához 

szükséges progra-

mozási tudással.  

Teljesen önállóan   
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Egyszerűbb alkal-

mazásokat épít, 

mikrovezérlős rend-

szereket elemez, hibát 

keres és javít.  

Ismeri az alapvető 

perifériák illeszté-

sének és használa-

tának módjait.  

Teljesen önállóan  Online tutoriálokat, 

kézikönyveket 

használ.  

 

 

 

3.7.1.6  A tantárgy témakörei  

3.7.1.6.1 Digitális technika 

Összetett kombinációs hálózatok vizsgálata  

Hazárdok megszüntetése  

Aszinkron  hálózat  analízise:  visszacsatolt  kombinációs  hálózatok  működésvizsgálata. 

Állapotátmeneti tábla, állapotdiagram, gerjesztési tábla felvétele  

Visszacsatolt hálózatok tervezése  

Funkcionális kombinációs hálózatok  

Aritmetikai áramkörök  

Összeadó áramkörök: egy bites félösszeadó, teljes összeadó tervezése. Soros 4 bites össze- 

adó kialakítása.  

Az átvitelgyorsítás célja, elve és megvalósítása.  

Konkrét bináris összeadó IC jelképi jelölése, bővítése. Bináris kivonó, BCD-összeadó ki- 

alakítása  

Komparátorok elvi felépítése, kétbites komparátor tervezése, négybites komparátor terve- 

zése  

Aritmetikai-logikai egységek   

Az aritmetikai logikai egységek elvi felépítése, jelképi jelölése, bővítése átvitelgyorsító IC- 

vel  

Konkrét ALU-egység működésének vizsgálata.  

Paritás-előállító és -vizsgáló áramkörök  

Paritás-előállító és -vizsgáló áramkörök elvi felépítése  

Konkrét paritás-előállító egység működésének vizsgálata, jelképi jelölése 

Kódátalakító áramkörök:  

-  Kódátalakító áramkörök elvi felépítése  

-  Konkrét kódátalakító áramkör működése, jelképi jelölése  

-  Kódátalakító áramkör tervezése  

Multiplexerek: feladata, felépítése, jelképi jelölése. Konkrét multiplexer IC bővítése 

Logikai függvények megvalósítása multiplexer segítségével  

Dekódoló/demultiplexer áramkörök: a dekódolás és a demultiplexálás értelmezése, alkal- 

mazási területei   

Az áramkörök elvi felépítése, konkrét dekódoló/demultiplexer áramkör működése, jelei, 

jelképi jelölése, bővítése  

Dekódoló áramkör tervezése 

Szinkron sorrendi hálózatok:  

-  A szinkron sorrendi hálózatok leírási módszerei: állapotdiagram, állapotátmeneti  

tábla, ütemdiagram, kapcsolási vázlat  
- A szinkron sorrendi hálózatok tervezési módszere. A tervezés lépései: állapotdiagram 

 állapotátmeneti tábla, V-K tábla, vezérlési függvények meghatározása, kap- 

csolási rajz  

-  A szinkron sorrendi hálózatok működésvizsgálatának módszere  

-  Szinkron sorrendi hálózatok tervezése és analízise  

-  A szinkron sorrendi hálózatok alkalmazási területei  

Funkcionális sorrendi hálózatok:  

-  Regiszterek: a regiszterek elvi működése, típusai  
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-  Puffer regiszterek (párhuzamosan írható és olvasható)  

-  Shift regiszterek (sorosan írható, párhuzamosan és sorosan olvasható)  

-  Párhuzamosan is írható shift regiszterek  

-  Felépítésük D tárolókból, alkalmazási területeik. Konkrét regiszter IC-k jelképi je- 

o lölése, bővítése  

-  Shift regiszterek alkalmazásai gyűrűs számlálóként: n-ből 1 kódú számláló, John- 

o son-számláló és maximális hosszúságú számláló, kialakítása, a működés 

vizsgálata, alkalmazási területei  

Bináris és BCD számlálók  

Csoportosítás: szinkron, aszinkron; előre/hátra számláló; vezérelhető előre/hátra számláló 

Aszinkron számlálók felépítése bináris előre és hátra számláló fel és lefutó élre billenő tá- 

rolókból  

Szinkron számlálók felépítése, soros és párhuzamos átvitelképzés  

Tipikus számláló IC-k jelképi jelölései, bővítési módjaik, alkalmazásuk 

Modulo-N számlálók  

Tetszőleges számlálási állapotú számláló tervezése adott állapot vagy ütemdiagram alap- ján, 

tárolókból felépülő számlálókból és IC-kből  

Frekvenciaosztás megvalósítása számláló segítségével  

D/A és A/D átalakítók  

Digitál-analóg átalakítók kialakítása műveleti erősítővel  

Analóg-digitál  átalakítók:  flash  konverter,  szukcesszív  approximációs  átalakító  és 

dualslope konverter  

Az átalakítók működési elvei, műszaki jellemzői  

Félvezetős memóriák  

Csoportosítás: csak olvasható tárak, programozható és írható, olvasható tárak 

Memóriacellák felépítése, cellák szervezése összetartozó információvá 

Memóriatokok kivezetése, alkalmazásuk lehetőségei  

3.7.1.6.2 A mikrovezérlő technika alapjai 

Mikroprocesszoros  rendszertechnika.  Mikroszámítógépek  felépítése,  a  mikroprocesszor 

fogalma. A mikroprocesszor működése és belső egységei  

Az utasítások felépítése. Az utasítás-végrehajtás lépései  

Utasításkészlet. Az utasítások felépítése és csoportjai. Adatmozgató utasítások. Aritmetikai 

és logikai műveletek. Ugró utasítások  

3.7.1.6.3 Fejlesztőeszközök 

A fejlesztés lépéseinek ismertetése. Fejlesztőszoftver ismerete, projekt létrehozása. A fej- 

lesztésben használt programok és/vagy hibakeresők használata  
Egyszerű program írása assemblerben (pl.: összeadó, portkezelő program). Assembler-kód 
végrehajtásának vizsgálata   

  
  
  3.7.1.6.4 A magas szintű programozás alapjai 

Magas szintű programozási ismeretek (változók, ciklusok, elágazások, függvények) 

Egyszerű programok írása, tesztelése  

3.7.1.6.5 Belső perifériák használata 

Belső perifériák ismerete, használatuk előnyei. Példaprogramok írása több perifériára  

3.7.1.6.6 Megszakítások 

A megszakítások szerepe, végrehajtásuk ismerete. Megszakítási prioritások megoldásának 

lehetőségei   
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A tanulók ismerjék meg a PLC-programozás elméletének és gyakorlatának alapjait, a tanulók 

legyenek képesek PLC-rendszereket beüzemelni, azokban hibát keresni.  

3.7.2.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  

3.7.2.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.7.2.4  A  képzés  órakeretének  legalább  75%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.7.2.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
  

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

Alapvető logikai 

kapcsolatokat való-sít 

meg a különböző 

programozási nyel-

veken.  

Ismeri a különböző 

PLC-programozási 

nyelveket.  

Teljesen önállóan  Feladatát körülte-

kintően, felelősség-

teljesen végzi, be-

tartva a biztonságos 

munkavégzés sza-

bályait.  

A dokumentáció 

készítésénél törek-

szik arra, hogy a 

dokumentum vilá-

gos és szabatos, 

valamint az ismerte-

tett folyamat repro-

dukálható legyen.  

Ismer és használ 

PLC-programozó 

szoftvert.  

Irodai szoftvereket 

használ a dokumen-

táció elkészítéséhez.  

Programokat tölt le a 

PLC-be, progra-mokat 

futtat, üzem-be helyez, 

hibát keres, 

dokumentál.  

Rendelkezik egy-

szerűbb projektek 

létrehozásához 

szükséges szoftver- 

és hardverismeret-

tel.  

Teljesen önállóan  Ismer és használ 

PLC-programozó 

szoftvert.  

Irodai szoftvereket 

használ a dokumen-

táció elkészítéséhez.  
Bemutatja az alap-vető 

BUS-rendszereket.  

Ismeri az alapvető 

BUS-rendszereket.  

Teljesen önállóan  Ismer és használ 

PLC-programozó 

szoftvert.  

Irodai szoftvereket 

használ a dokumen-

táció elkészítéséhez  

 

 

 

3.7.2.6  A tantárgy témakörei  

3.7.2.6.1 Általános PLC-ismeret  

A programozható logikai vezérlők (hardver) felépítése  

A bemenetek fajtái. A szenzorok áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk A kimenetek 

fajtái. A jelátalakítók, végrehajtók áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk Az RT 

(realtime) óra   

A memória fajtái   

A PLC-k funkcionális felépítése, blokkvázlat. Kompakt és moduláris PLC-k 

PLC műszaki leírások, műszaki paraméterek értelmezése  

Egyéb PLC-modulok (analóg, digitális, fuzzy)  

Informatikai rendszer   

Az ember-gép kapcsolatra vonatkozó igények   

Folyamatvizualizáló szoftverek, SCADA-rendszer  

3.7.2.6.2 PLC-programozás 
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A számítógépes problémamegoldás lépései  

PLC-programozási nyelvek, programfejlesztés, a sorrendi folyamatábrázolás lépései, IDE 

Létradiagram, funkcióblokkos, utasításlistás programnyelv   

Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, logikai 

TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása  

Adatkezelés, adatok címzése, adatok összehasonlítása  

Időzítők, késleltetések programozása. Késleltetések tipikus alkalmazásai Számlálók 

programozása. Számláló, nagy sebességű számláló tipikus alkalmazásai  

3.7.2.6.3 PLC-program készítése  
Projekt létrehozása, konfiguráció beállítása, paraméterezések (késleltetések, megszámlálá- 
sok)  

Szimbolikus nevek (szimbólumok), megjegyzések (kommentek) használata, allokáció  

Munkaprogramok írása létradiagramos, funkcióblokkos, utasításlistás programozási nyel- 

veken  

Programok letöltése a PLC-be, programok futtatása, üzembe helyezése, dokumentálás 

Programok visszatöltése a PLC-ből. Szöveges és grafikus programozási nyelveken (létra, 

utasításlistás, funkcióblokkos) megírt programok átírása egyik programnyelvről a másikra  
A PLC-program végrehajtási módjainak vizsgálat.  

A kezelőfelület elemeinek használata (beállítások, programozás, beavatkozás), üzemmó- dok 

kiválasztása  

Vészleállítás, a gépek biztonságtechnikájával kapcsolatos feladatok programozása  
  
  

3.7.2.6.4 PLC-program tesztelése 

Az előfordulható hibák fajtái, csoportosításuk, hatásaik  

A szisztematikus, manuális hibakeresés gyakorlata PLC-vel vezérelt berendezéseken 

A programozó készülék (laptop) bevonása a hibakeresésbe (online diagnózis) 

Hibanapló, hibaelemzés  

A rendelkezésre álló PLC szimuláció és monitor üzemmódjának használata hibakeresésre 

Tesztelt program „üzemi” próbája modellek és szimulációs programok segítségével  

A rendelkezésre álló PLC és a hozzá tartozó programfejlesztő eszköz (IDE) egyéb lehető- 

ségeinek használata hibakeresésre  

3.7.2.6.5 BUS-rendszerek 

Terepi buszrendszerek:  

-  üzenetek azonosítási módszere  

 forrás/cél jellegű hálózatok jellemzése  

 előállító/felhasználó típusú hálózatok jellemzése  

-  gyártóspecifikus buszrendszerek  

-  MODBUS  

-  PROFIBUS  

 PROFIBUS DP (PROFIBUS for Distributed Processing)  

 PROFIBUS PA (PROFIBUS for Process Automation)  

 PROFIBUS FMS (PROFIBUS for Fieldbus Message Specification)  

-  Foundation Fieldbus  

 Foundation Fieldbus H1 technikája. Jeltovábbítás a H1 Fieldbuson  

- Aktív kapcsolatütemező működése:   

-  Virtual Communication Relationships  

-  PlantWeb-architektúra  

- Terepi szenzorbuszrendszerek:  

-  INTERBUS  
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-  ASI-busz  

 ASI-csip, ASI kódolástechnikája, SI üzenetformátuma és kommunikációja  

 ASI kábele és tápegysége, ASI-rendszer elemei, ASI-rendszer építési válto- 

 zatai  

-  CAN-busz  

CAN-üzenetkeretek bit- és bájtfunkciói, CAN-üzenetek. Hibák felismerése a CAN rend- 

szerben. Működési kritériumok, alkalmazási megfontolások  

Rb-s terek hálózatai  
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P R O G R A M T A N T E R V 

 

 

4. ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA ágazathoz tartozó  

5  0714 04 05 Ipari informatikai technikus szakmához  
  
  
  

1  A SZAKMA ALAPADATAI 

1.1 Az ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika  

1.2 A szakma megnevezése: Ipari informatikai technikus  

1.3 A szakma azonosító száma: 5 0714 04 05  

1.4 A szakma szakmairányai: —  

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Műszaki ágazati alapoktatás   

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: —  
  
  
  
  

2  A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza- 

badon felhasználható időkeretet.  

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást.  
 

Az egyes tantárgyaknál meghatározásra került az oktatás helyszíne, mely biztosítja, hogy a tantárgy 

teljes tartalmát tekintve az órakeretnek a (2020. júniusában kiadott) programtanterv szerinti 

minimális százalékát gyakorlati körülmények között oktathassuk.  

 

A tantermi az elméleti, a tanműhely, mint helyszín az iskola tanműhelyében történő, valamint az 

üzemi jelöléssel a termelőüzemben történő oktatásra tervezett időkeretet adja meg. A tanműhely és 

az üzemi jelöléssel meghatározott óraszámok az elsősorban gyakorlati oktatásra koncentráló témák 

oktatására fokuszálnak ezzel biztosítva a javaslatnak megfelelő százalékos arányt. 

 

A szakmai oktatás gyakorlatigényességét és projektszemléletét kívánjuk erősíteni a fenti 

megosztással.  
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 A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként  

22. számú táblázat 

Évfolyam 9 10 11 12 13 9-13 

Összóraszám évfolyamonként 252 

T
an

te
rm

i 

T
an

m
ű

h
el

y
 

Ü
ze

m
i 324 

T
an

te
rm

i 

T
an

m
ű

h
el

y
 

Ü
ze

m
i 404 

T
an

te
rm

i 

T
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m
ű

h
el

y
 

Ü
ze

m
i 404 

T
an

te
rm

i 

T
an

m
ű

h
el

y
 

Ü
ze

m
i 686 

T
an

te
rm

i 

T
an

m
ű

h
el

y
 

Ü
ze

m
i 

ö
ss

ze
se

n
 

Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek 3.1.1 18 18                                     18 

Munkavállalói idegen nyelv Munkavállalói idegen nyelv 3.2.1                                 62 62     62 

Műszaki alapozás 
Villamos alapismeretek 3.3.1 90 18 72   198 72 126                           288 
Gépészeti alapismeretek 3.3.2 144   144   126 36 90                           270 

Elektronika, 

elektrotechnika 

Elektrotechnika 3.4.

1 

    
            90 36 54                   90 

Analóg áramkörök 3.4.2                 162 54   108                 162 
Digitális áramkörök  3.4.

3 

    
            108   36 72                 108 

Számítógép az elektronikában  

Számítógépes szimuláció   3.5.

1 

    
                    77     77         77 

Programozás alapjai 3.5.2                 108 18 54 36                 108 

Programozás 

Weblap készítés 3.6.1                                 62   62   62 
Adatbázis kezelés alapjai 3.6.2                 18 18     62   62           80 
Programfejlesztés 3.6.3                                 124   124   124 

Ipari informatikai rendszerek 

Hálózat kezelés 3.7.1                 18 18     124 31   93         142 
Számítógépes 

rendszerüzemeltetés 

3.7.2     
                            155 31   124 155 

Mikrovezérlő programozása 3.8.1                         108 31 77           108 
PLC programozás 3.8.2                         62   31 31         62 
Irányítástechnikai alapok 3.8.3                                 93   93   93 
Robottechnika, CAD/CAM 3.8.4                                 62     62 62 
Ipari és terepi buszrendszerek 3.8.5                                 93     93 93 
IoT 3.8.6                                 93     93 93 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:                   105       120               225    
25

2 

36 21

6 

0 32
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23. számú táblázat 

 
Évfolyam 9 10 11 12 13 

Heti óraszám évfolyamonként 7 

T
an

te
rm

i 

T
an

m
ű

h
el

y
 

Ü
ze

m
i 9 

T
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m
ű

h
el

y
 

Ü
ze

m
i 11,5 

T
an

te
rm

i 

T
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m
ű

h
el

y
 

Ü
ze

m
i 14 

T
an

te
rm

i 

T
an

m
ű

h
el

y
 

Ü
ze

m
i 23,5 

T
an

te
rm

i 

T
an

m
ű

h
el

y
 

Ü
ze

m
i 

Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek 3.1.1 0,5 0,5                                     

Munkavállalói idegen 

nyelv 
Munkavállalói idegen nyelv 3.2.1     

                            2 2     

Műszaki alapozás 
Villamos alapismeretek 3.3.1 2,5 0,5 2   5,5 2 3,5                           

Gépészeti alapismeretek 3.3.2 4   4   3,5 1 2,5                           

Elektronika, 

elektrotechnika 

Elektrotechnika 3.4.1                 2,5 1 1,5                   

Analóg áramkörök 3.4.2                 4,5 1,5   3                 

Digitális áramkörök  3.4.3                 3   1 2                 

Számítógép az 

elektronikában  

Számítógépes szimuláció   3.5.1                         2,5     2,5         

Programozás alapjai 3.5.2                 3 0,5 1,5 1                 

Programozás 

Weblap készítés 3.6.1                                 2   2   

Adatbázis kezelés alapjai 3.6.2                 0,5 0,5     2   2           

Programfejlesztés 3.6.3                                 4   4   

Ipari informatikai 

rendszerek 

Hálózat kezelés 3.7.1                 0,5 0,5     4 1   3         

Számítógépes 

rendszerüzemeltetés 

3.7.2     
                            5 1   4 

Mikrovezérlő 

programozása 

3.8.1     
                    3,5 1 2,5           

PLC programozás 3.8.2                         2   1 1         

Irányítástechnikai alapok 3.8.3                                 3   3   

Robottechnika, CAD/CAM 3.8.4                                 2     2 

Ipari és terepi 

buszrendszerek 

3.8.5     
                            3     3 

IoT 3.8.6                                 3     3    
7 1 6 0 9 3 6 0 14 4 4 6 14 2 5,5 6,5 24 3 9 12 
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24. számú táblázat 

 
Évfolyam 1/13 2/14 

ö
ss

ze
se

n
 

Összóraszám évfolyamonként 1 085 

T
an

te
rm

i 

T
an

m
ű

h
el

y
 

Ü
ze

m
i 985 

T
an

te
rm

i 

T
an

m
ű

h
el

y
 

Ü
ze

m
i 

Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek 3.1.1         18 18     18 
Munkavállalói idegen nyelv Munkavállalói idegen nyelv 3.2.1         62 62     62 

Műszaki alapozás 
Villamos alapismeretek 3.3.1 288 36 252           288 
Gépészeti alapismeretek 3.3.2 288 72 216           288 

Elektronika, elektrotechnika 

Elektrotechnika 3.4.1 90 36 54           90 
Analóg áramkörök 3.4.2 108 36   72 31   62   170 
Digitális áramkörök  3.4.3 108 36   72 62   31   139 

Számítógép az elektronikában  
Számítógépes szimuláció   3.5.1 72   72           72 
Programozás alapjai 3.5.2 108 18 90           108 

Programozás 

Weblap készítés 3.6.1         62   62   62 
Adatbázis kezelés alapjai 3.6.2 72   36 36         72 
Programfejlesztés 3.6.3         124 31 93   124 

Ipari informatikai rendszerek 

Hálózat kezelés 3.7.1 108   36 72 46     46 154 
Számítógépes rendszerüzemeltetés 3.7.2         155 31   124 155 
Mikrovezérlő programozása 3.8.1         108 31   77 108 
PLC programozás 3.8.2 18 18     62   62   80 
Irányítástechnikai alapok 3.8.3         108 31 77   108 
Robottechnika, CAD/CAM 3.8.4         62     62 62 
Ipari és terepi buszrendszerek 3.8.5         93     93 93 
IoT 3.8.6         93     93 93 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:   160               160 

 

  
1420 252 756 252 1086 204 387 495 2506 
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25. számú táblázat 

 
Évfolyam 1/13 2/14 

ö
ss

ze
se

n
 

Összóraszám évfolyamonként 1 085 

T
an

te
rm

i 

T
an

m
ű

h
el

y
 

Ü
ze

m
i 985 

T
an

te
rm

i 

T
an

m
ű

h
el

y
 

Ü
ze

m
i 

Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek 3.1.1         0,5 0,5     0,5 
Munkavállalói idegen nyelv Munkavállalói idegen nyelv 3.2.1         2,0 2,0     2,0 

Műszaki alapozás 
Villamos alapismeretek 3.3.1 8,0 2,5 5,5   0,0       8,0 
Gépészeti alapismeretek 3.3.2 8,0 2,0 6,0   0,0       8,0 

Elektronika, elektrotechnika 

Elektrotechnika 3.4.1 2,5 1,0 1,5   0,0       2,5 
Analóg áramkörök 3.4.2 3,0 1,0   2,0 1,0   2,0   5,0 
Digitális áramkörök  3.4.3 3,0 1,0   2,0 2,0   1,0   4,0 

Számítógép az elektronikában  
Számítógépes szimuláció   3.5.1 2,0   2,0   0,0       2,0 
Programozás alapjai 3.5.2 3,0 0,5 2,5   0,0       3,0 

Programozás 

Weblap készítés 3.6.1 0,0       2,0   2,0   2,0 
Adatbázis kezelés alapjai 3.6.2 2,0   1,0 1,0 0,0       2,0 
Programfejlesztés 3.6.3 0,0       4,0 1,0 3,0   4,0 

Ipari informatikai rendszerek 

Hálózat kezelés 3.7.1 3,0   1,0 2,0 1,5     1,5 4,5 
Számítógépes rendszerüzemeltetés 3.7.2         5,0 1,0   4,0 5,0 
Mikrovezérlő programozása 3.8.1 0,0       3,5 1,0   2,5 3,5 
PLC programozás 3.8.2 0,5 0,5     2,0   2,0   2,5 
Irányítástechnikai alapok 3.8.3 0,0       3,5 1,0 2,5   3,5 
Robottechnika, CAD/CAM 3.8.4 0,0       2,0     2,0 2,0 
Ipari és terepi buszrendszerek 3.8.5 0,0       3,0     3,0 3,0 
IoT 3.8.6 0,0       3,0     3,0 3,0    

35,0 8,5 19,5 7,0 35,0 6,5 12,5 16,0 70,0 
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26. számú táblázat 

Gyakorlati helyszínen (tanműhelyi és üzemi) történő képzés aránya az 

összóraszámhoz képest 

 
 9-13. évfolyam 13-14. évfolyam 

  

ö
ss

ze
se

n
 

T
an

te
rm

i 

T
an

m
ű

h
el

y
 

Ü
ze

m
i 

g
y

ak
o

rl
at

i 
ó

rá
k

 

sz
áz

al
ék

a 

ö
ss

ze
se

n
 

T
an

te
rm

i 

T
an

m
ű

h
el

y
 

Ü
ze

m
i 

g
y

ak
o

rl
at

i 
ó

rá
k

 

sz
áz

al
ék

a 

Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek 3.1.1 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0% 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0% 

Munkavállalói idegen 

nyelv 
Munkavállalói idegen nyelv 

3.2.1 
62 62 

0,0 0,0 0,0% 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0% 

Műszaki alapozás 

Villamos alapismeretek 3.3.1 288,0 90,0 198,0 0,0 68,8% 288,0 72,0 216,0 0,0 75,0% 

Gépészeti alapismeretek 3.3.2 270,0 36,0 234,0 0,0 86,7% 270,0 36,0 234,0 0,0 86,7% 

Elektronika, 

elektrotechnika 

Elektrotechnika 3.4.1 90 36 54,0 0,0 60,0% 90,0 36,0 54,0 0,0 60,0% 

Analóg áramkörök 3.4.2 162 54 0,0 108,0 66,7% 170,0 36,0 62,0 72,0 78,8% 

Digitális áramkörök  3.4.3 108 0 36,0 72,0 100,0% 139,0 36,0 31,0 72,0 74,1% 

Számítógép az 

elektronikában  

Számítógépes szimuláció   3.5.1 77 0 0,0 77,0 100,0% 72,0 0,0 72,0 0,0 100,0% 

Programozás alapjai 3.5.2 108 18 54,0 36,0 83,3% 108,0 18,0 90,0 0,0 83,3% 

Programozás 

Weblap készítés 3.6.1 62 0 62,0 0,0 100,0% 62,0 0,0 62,0 0,0 100,0% 

Adatbázis kezelés alapjai 3.6.2 80 18 62,0 0,0 77,5% 72,0 0,0 36,0 36,0 100,0% 

Programfejlesztés 3.6.3 124 0 124,0 0,0 100,0% 124,0 31,0 93,0 0,0 75,0% 

Ipari informatikai 

rendszerek 

Hálózat kezelés 3.7.1 142 49 0,0 93,0 65,5% 154,0 0,0 36,0 118,0 100,0% 

Számítógépes rendszerüzemeltetés 3.7.2 155 31 0,0 124,0 80,0% 173,0 31,0 0,0 124,0 71,7% 

Mikrovezérlő programozása 3.8.1 108 31 77,0 0,0 71,3% 108,0 31,0 0,0 77,0 71,3% 
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PLC programozás 3.8.2 62 0 31,0 31,0 100,0% 80,0 18,0 62,0 0,0 77,5% 

Irányítástechnikai alapok 3.8.3 93 0 93,0 0,0 100,0% 108,0 31,0 77,0 0,0 71,3% 

Robottechnika, CAD/CAM 3.8.4 62 0 0,0 62,0 100,0% 62,0 0,0 0,0 62,0 100,0% 

Ipari és terepi buszrendszerek 3.8.5 93 0 0,0 93,0 100,0% 93,0 0,0 0,0 93,0 100,0% 

IoT 3.8.6 93 0 0,0 93,0 100,0% 93,0 0,0 0,0 93,0 100,0% 

 

 

 

27. számú táblázat 

Heti terv  

 

 1/13 évfolyam 
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 2/14 évfolyam 

 1. félév 2.félév 
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28. számú táblázat 

Tantárgyak és témakörök összefoglaló táblázata 

Évfolyam   9 10 11 12 13 

A képzés összes 

óraszáma 1/13. 2/14. 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma   252 324 504 433 744 2257 1260 1086 2346 

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 

is
m

er
e-

 t
ek

 

Munkavállalói ismeretek 3.1.1 18 0 0 0 0 18 0 18 18 

Álláskeresés 3.1.1.6.1 5                  5             5          5           

Munkajogi alapismeretek 3.1.1.6.2 5                  5             5          5           

Munkaviszony létesítése 3.1.1.6.3 5                  5             5          5           

Munkanélküliség 3.1.1.6.4 3                  3             3          3           

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 

id
eg

en
 

n
y

el
v
 

(t
ec

h
n

ik
u

s 

sz
ak

m
ák

 

es
et

én
) 

Munkavállalói idegen nyelv 3.2.1 0 0 0 0 62 62 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések 
3.2.1.6.1         11         11            11         11          

Önéletrajz és motivációs levél 3.2.1.6.2         20         20            20         20          
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„Small talk” – általános társalgás 3.2.1.6.3         11         11            11         11          

Állásinterjú 3.2.1.6.4         20         20            20         20          

M
ű

sz
ak

i 
al

ap
o

zá
s 

Villamos alapismeretek 3.3.1 90 198 0 0 0 288 288 0 288 

Villamos áramkör 3.3.1.6.1 18 72               90          90           90          

Villamos áramkör ábrázolása 3.3.1.6.2 18                 18          18           18          

Villamos áramkör kialakítása 3.3.1.6.3 36                 36          36           36          

Villamos biztonságtechnika 3.3.1.6.4 18 18               36          36           36          

Villamos áramkörök mérése, 

dokumentá- lása 
3.3.1.6.5   108       108 108   108 

Gépészeti alapismeretek 3.3.2.6.1 144 126 0 0 0 270 288 0 288 

Munkabiztonság, tűz- és 

környezetvéde- lem 
3.3.2.6.2   18       18 18   18 

Műszaki rajz alapjai 3.3.2.6.3 72                 72          72           72          

Anyag- és gyártásismeret 3.3.2.6.4   18               18          54   54 

Fémipari alapmegmunkálások 3.3.2.6.5 72         72 72           72          

Projektmunka 3.3.2.6.6   90               90          72   72 

 Tan u lási terület ö sszó raszáma    252             306               0                 0                 0                558              558               0                558         

E
le

k
tr

o
n

ik
a,

 e
le

k
tr

o
te

ch
n

ik
a 

Elektrotechnika 3.4.1 0 0 90 0 0 90 90   90 

Aktív és passzív hálózatok 3.4.1.6.1     36     36 30           30          

Villamos erőtér, kondenzátorok 3.4.1.6.2     6              6           6            6           

Mágneses tér 3.4.1.6.3     10             10          10           10          

Váltakozó áramú hálózatok 3.4.1.6.4     24             24          24           24          

Többfázisú hálózatok 3.4.1.6.5     14     14 20   20 

Analóg áramkörök 3.4.2 0 0 162 0 0 162 108 62 170 

Analóg áramköri rendszerek és 

jelek 
3.4.2.6.1     18             18          18           18          

Félvezető alkatrészek 3.4.2.6.2     18             18          18           18          

Alapfeladatok megvalósítása 3.4.2.6.3     18             18          18           18          

Erősítő technika 3.4.2.6.4     18             18          18           18          

Négypólusok jellemzőinek mérése 3.4.2.6.5     18             18          18           18          

Félvezető diódák 

működésvizsgálata és 

alkalmazásai 

3.4.2.6.6     18     18 18   18 

Erősítők építése és mérése 3.4.2.6.7     54             54            62 31 

Digitális áramkörök 3.4.3 0 0 108 0 0 108 108 31 139 
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A digitális technika alapfogalmai, 

vizsgá- lati módszerei, 

alapáramkörei 

3.4.3.6.1     9     9 9   9 

Gyakorlati kódolások 3.4.3.6.2     9              9           9            9           

Logikai függvények és 

egyszerűsítésük 
3.4.3.6.3     45     45 45   45 

Kombinációs hálózatok vizsgálata 3.4.3.6.4     45     45 45   45 

Projektfeladat 3.4.3.6.5                 31 62 

 Tan u lási terület ö sszó raszáma    0                 0               360 0                 0         360 306 93 399 

S
zá

m
ít

ó
g

ép
 a

z 
el

ek
tr

o
n

ik
áb

an
 

Számítógépes szimuláció 3.5.1 0 0 0 77 0 77 72 0 72 

A számítógépes szimuláció 3.5.1.6.1       38   38 36           36          

Virtuális mérőműszerek 3.5.1.6.2       39   39 36           36          

Programozás alapjai 3.5.2 0 0 108 0 0 108 108 0 108 

Bevezetés a programozásba 3.5.2.6.1     30             30          30   30 

Programozási nyelvek 3.5.2.6.2     2     2 2   2 

Változók használata 3.5.2.6.3     6     6 6   6 

Adatkezelés 3.5.2.6.4     6     6 6   6 

A programkészítés lépései 3.5.2.6.5     6     6 6   6 

Vezérlési szerkezetek használata 3.5.2.6.6     8     8 8   8 

Fájlkezelés 3.5.2.6.7     6     6 6   6 

Függvények kezelése 3.5.2.6.8     8     8 8   8 

Projektfeladat 3.5.2.6.9     36     36 36   36 

 Tan u lási terület ö sszó raszáma    0                 0                108 77 0         185   180 0         180 

P
ro

g
ra

m
o

zá
s 

Weblap készítés 3.6.1 0 0 0 0 62 62 0 62 62 

Online weboldal készítése 3.6.1.6.1         4          4             4          4           

HTML-nyelv alapjai 3.6.1.6.2         6          6             6          6           

CSS stíluslapok használata 3.6.1.6.3         6          6             6          6           

Keretrendszer használata 3.6.1.6.4         4          4             4          4           

CMS-rendszer használata 3.6.1.6.5         10         10            10         10          

JavaScript alapok 3.6.1.6.6         10         10            10         10          

Projektfeladat 3.6.1.6.7         22 22   22 22 

Adatbázis kezelés alapjai 3.6.2 0 0 18 62 0 80 72 0 72 

Relációs adatbázis 3.6.2.6.1     4 0   4 4   4 

Alapvető adattípusok 3.6.2.6.2     4 0   4 4   4 
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Adatbázis kialakítás alaplépései 3.6.2.6.3     10 12   22 14   14 

Adatkezelési műveletek 3.6.2.6.4       26           26          26           26          

Projektfeladat 3.6.2.6.5       24   24 24   24 

Programfejlesztés 3.6.3 0 0 0 0 124 124 0 124 124 

Az objektumorientált programozás 

alapjai 
3.6.3.6.1         21         21            21         21          

Eseményvezérelt grafikus felületű 

alkal- mazás készítése 
3.6.3.6.2         21 21   21 21 

Adatbázis-kezelő alkalmazás 

készítése 
3.6.3.6.3         24         24            24         24          

Diagnosztikai és tesztprogram 

készítése 
3.6.3.6.4         28         28            28         28          

Projektfeladat 3.6.3.6.5         30 30   30 30 

 Tan u lási terület ö sszó raszáma    0                 0                 18 62 186 266 72 186 258 

Ip
ar

i 
in

fo
rm

at
ik

ai
 r

en
d

sz
er

ek
 

Hálózat kezelés 3.7.1 0 0 18 124 0 142 108 46 154 

Hálózati modellek 3.7.1.6.1     8 2   10 9            9           

Hálózati címzés 3.7.1.6.2     8 12   20 16           16          

Vezetékes LAN kialakítása 3.7.1.6.3     2 24   26 22           22          

Vezeték nélküli hálózatok 

kialakítása 
3.7.1.6.4       30   30 24           24          

Hálózatbiztonság 3.7.1.6.5       16   16   11         11          

Hálózatüzemeltetés 3.7.1.6.6       16   16   10         10          

Projektfeladat 3.7.1.6.7       24   24 37 25 62 

Számítógépes 

rendszerüzemeltetés 

3.7.2 0 0 0 0 155 155   155 155 

Hardver és szoftver alapok 3.7.2.6.1         8          8             8 12 

Számítógépes rendszerek 

üzemeltetése 
3.7.2.6.2         23         23            23 28 

Virtualizáció 3.7.2.6.3         4          4             4          4           

Kliens operácós rendszerek 

kezelése 
3.7.2.6.4         24         24            24         24          

Windows szerver üzemeltetése 3.7.2.6.5         28         28            28         28          

Linux szerver üzemeltetése 3.7.2.6.6         28         28            28         28          

Felhőalapú szolgáltatások 

használata 
3.7.2.6.7         10 10   10 15 

Projektfeladat 3.7.2.6.8         30 30   30 34 

 Tan u lási terület ö sszó raszáma    0                 0                 18 124 155 297 126 201 327 
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Ip
ar

i 
fo

ly
am

at
v

ez
ér

lé
s 

Mikrovezérlő programozása 3.8.1 0 0 0 108 0 108 0 108 108 

A mikrovezérlő felépítése 3.8.1.6.1       2            2             2          2           

Assembly szintű programozás 3.8.1.6.2       22           22            22         22          

Programozás magas szintű 

programozási 

nyelven 

3.8.1.6.3       10   10   10 10 

Bemeneti elemek használata 3.8.1.6.4       18           18            18         18          

Kimeneti elemek használata 3.8.1.6.5       18           18            18         18          

Hálózati kommunikáció 3.8.1.6.6       10           10            10         10          

Projektfeladat 3.8.1.6.7       28   28   28 28 

PLC programozás 3.8.2 0 0 0 62 0 62 18 62 80 

Programozható logikai vezérlők 

felépítése 
3.8.2.6.1       4            4           4 2 6 

PLC programozás alapok 3.8.2.6.2       48           48          14 38 52 

Projektfeladat 3.8.2.6.3       10           10            22 22 

Irányítástechnikai alapok 3.8.3 0 0 0 0 93 93 0 108 108 

Az irányítástechnika alapjai 3.8.3.6.1         7          7             7          7           

Adat- és jelfeldolgozás 3.8.3.6.2         14         14            14         14          

Nem villamos mennyiségek 

mérése 
3.8.3.6.3         21         21            21         21          

Számítógépes adatgyűjtés és 

feldolgozás 
3.8.3.6.4         21         21            21 21 

Projektfeladat 3.8.3.6.5         30 30   45 45 

Robottechnika, CAD/CAM 3.8.4 0 0 0 0 62 62 0 62 62 

CAD alapok 3.8.4.6.1         14         14            14         14          

CAM alapok 3.8.4.6.2         12         12            12         12          

Tesztelés, tesztberendezések 

kezelése 
3.8.4.6.3         12         12            12         12          

Projektfeladat 3.8.4.6.4         24         24            24         24          

Ipari és terepi buszrendszerek 3.8.5 0 0 0 0 93 93 0 93 93 

Ipari buszrendszerek 3.8.5.6.1         4          4             4          4           

CAN-busz kezelése 3.8.5.6.2         10         10            10         10          

Foundation Fieldbus kezelése 3.8.5.6.3         10         10            10         10          

Modbus kezelése 3.8.5.6.4         10         10            10         10          

Profibus kezelése 3.8.5.6.5         10         10            10         10          

SCADA/DCS 3.8.5.6.6         15         15            15         15          
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Projektfeladat 3.8.5.6.7         34 34   34 34 

IoT 3.8.6 0 0 0 0 93 93 0 93 93 

IoT alapok 3.8.6.6.1         2          2             2          2           

IoT eszközök kezelése 3.8.6.6.2         47         47            47         47          

Drónok programozása 3.8.6.6.3         16         16            16         16          

Projektfeladat 3.8.6.6.4         28 28   28 28 

 Tan u lási terület ö sszó raszáma    0                 0                 0               170 342 512 18 526 544 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:       105 120     160     
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3.  A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 
  
  
  

3.1  Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

18/18 óra  

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, megha- 

tározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen 

foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói 

jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az eh- hez 

a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkaválla- láshoz,  

a  munkaviszony  létesítéséhez  szükséges  alapismereteket,  amelyeket  a  gyakorlati, 

mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud.    

3.1.1  Munkavállalói ismeretek tantárgy  

3.1.1.1  A tantárgy tanításának fő célja  

18/18 óra  

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.  

3.1.1.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

—  

3.1.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.1.1.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

3.1.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
  
  

 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Megfogalmazza 

saját 

karriercéljait. 

Ismeri saját 

személyisége 

jellemvonásait, 

annak 

pozitívumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális 

megfogalmazására. 

Megjelenésében 

igényes, 

viselkedésében 

visszafogott. 

Elkötelezett a 

szabályos 

foglalkoztatás 

mellett. Törekszik 

a saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon 

követésére. 

 

 

Szakképzési 

munkaviszonyt 

létesít. 

Ismeri a munka- 

szerződés 

tartalmi és 

formai 

követelményeit. 

 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Felismeri, 

megnevezi és 

leírja az 

álláskeresés 

mód- szereit. 

 

Ismeri a formális 

és informális 

álláskeresési 

technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes 

álláskeresési 

portálokon 

információkat 

keres, 

rendszerez. 
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 3.1.1.6  A tantárgy témakörei  

3.1.1.6.1 Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 
mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési  támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete   

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága   

3.1.1.6.2 Munkajogi alapismeretek 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony  

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége  
Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 
munkaviszony,  munkaerő-kölcsönzés,  egyszerűsített  foglalkoztatás  (mezőgazdasági,  
turisztikai idénymunka és alkalmi munka)  

Speciális  jogviszonyok:  önfoglalkoztatás,  iskolaszövetkezet  keretében  végzett  diákmunka, 

önkéntes munka  

3.1.1.6.3 Munkaviszony létesítése 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai  

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő  

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei  

A munkaszerződés módosítása  

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése  

Munkaidő és pihenőidő  

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum)  

3.1.1.6.4 Munkanélküliség 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel  

Az álláskeresési ellátások fajtái  

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzések, 

utazásiköltség-támogatások)  

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás)  

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES)  
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 3.2  Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület (technikus szakmák ese- 

tén)  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

62/62 óra  

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció.  

3.2.1  Munkavállalói idegen nyelv tantárgy  

3.2.1.1  A tantárgy tanításának fő célja  

62/62 óra  

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetés- 

re jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják va- 

lósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során.   

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 

motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően megfogalmazni, 

megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit.  

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, 

jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek 

megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak 

számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcso- 

latosan kérdéseket, véleményt tudjanak formálni.  

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, valamint 
a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a 

munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja.  

3.2.1.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott 

idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel.   

3.2.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Idegen nyelvek   

3.2.1.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  
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 3.2.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Megfogalmazza 

saját 

karriercéljait. 

Ismeri saját 

személyisége 

jellemvonásait, 

annak 

pozitívumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális 

megfogalmazására. 

Megjelenésében 

igényes, 

viselkedésében 

visszafogott. 

Elkötelezett a 

szabályos 

foglalkoztatás 

mellett. Törekszik 

a saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon 

követésére. 

 

 

Szakképzési 

munkaviszonyt 

létesít. 

Ismeri a munka- 

szerződés 

tartalmi és 

formai 

követelményeit. 

 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Felismeri, 

megnevezi és 

leírja az 

álláskeresés 

mód- szereit. 

 

Ismeri a formális 

és informális 

álláskeresési 

technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes 

álláskeresési 

portálokon 

információkat 

keres, 

rendszerez. 

 

 

3.2.1.6  A tantárgy témakörei  

3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset  

idegen  nyelven  (végzettségek,  egyéb  képzettségek,  megkövetelt  tulajdonságok, szakmai 

gyakorlat stb.).  

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismer- ni, 

hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirdetés 

követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az 

egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését.  

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia 

fejlesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív 

kompetenciákat fejlesztünk (íráskészség).   

3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél   

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, ti- 

pikus szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyes- 

séggel és igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát.   

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai 

követelményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában 

használt gyakori  kifejezéseket,  valamint  a  szakmája  gyakorlásához  szükséges  

kulcsfontosságú kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján 

begyakorolja, hogyan lehet az adott hirdetéshez igazítani levelének tartalmát.   
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 3.2.1.6.3 „Small talk” – általános társalgás   

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti 

a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos 

csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és 

a beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek 

legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez 

passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, 

épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, 

szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélge- 

tésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait.  
Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak 
fontos a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania.  

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), 

de a témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során re- 

ceptív készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés).   

3.2.1.6.4 Állásinterjú  

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikációt 

folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a 

szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségek- ről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni 

a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan.   

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran hasz- 

nált kifejezéseket.   

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje a 

munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek.  

A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz ar- 

ra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és 

értelmezze.  

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de 

a témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív készségek 

is fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének olvasása 
során az olvasott szövegértés is fejleszthető.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2020. 

890 
 

 3.3  Műszaki alapozás megnevezésű tanulási terület  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

558/558 óra  

Egyszerű hálózatokban, alapvető áramköri elemek felhasználásával összeállít egy kapcsolást, a 

villamos biztonsági előírások figyelembevételével. Ehhez az áramforrástól a kapcsolón át az 

egyszerű terhelésig és/vagy a kapcsolót helyettesítő félvezetőig különféle áramköri elemeket 

felhasznál, az alkatrészek funkcionalitására összpontosítva. Egyszerű méréseket végez (fe- 

szültség,  áram,  ellenállás).  Munkáját  a  villamos  biztonsági  előírások  figyelembevételével 

végzi. Ismeri a túláram fogalmát, érti az egyszerű zárlatvédelmi eszközök (olvadóbetét, kis- 

megszakítók) működését. A tanítási terület fő célja, hogy a tanulók megismerjék a gépészet 

alapozó műveleteit, és ezek önálló elvégzéséhez megfelelő gyakorlatot szerezzenek. A gya- 

korlati tevékenységek elvégzése mellett ismerjék meg azoknak az anyagoknak a tulajdonsága- 

it, egyszerű alakítási lehetőségeit, felhasználási területeit, amelyekkel dolgoznak. A gyakorlati 

tevékenységek elvégzése műszaki dokumentációk alapján történik, melyek információtartal- 

mát meg kell ismerni, tudni kell értelmezni, és az alkatrészeket ezek alapján kell legyártani. Az 

elkészített alkatrészek felhasználhatóságáról mérésekkel, minősítéssel kell dönteni. Az alapozó 

ismeretek megszerzése során a megfelelő alkatrészek összeszerelését, kötések létre- hozását is 

el kell végezni a megadott összeállítási dokumentáció alapján. A munkavégzés fo- lyamán be 

kell tartani a munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat.  

3.3.1  Villamos alapismeretek tantárgy  

3.3.1.1  A tantárgy tanításának fő célja  

288/288 óra  

A tanulók ismerjék a villamos szempontból legfontosabb fémes és nemfémes anyagokat, az 

anyagok technológiai jellemzőit, megmunkálási lehetőségeit. A tanulók rendelkezzenek alap- 

vető elektrotechnikai ismeretekkel. Megbízhatóan használják az elektrotechnikai alapfogal- 

makat, a villamos mennyiségek jelöléseit és azok mértékegységeit. Ismerjék az egyszerű vil- 

lamos áramköröket, azok alapvető létesítési, üzemeltetési és védelmi megoldásait. Tudjanak 

különbséget tenni energetikai és jelátviteli áramkör között. Ismerjék a villamos rajzokat, azok 

alapján képesek legyenek egyszerű áramkörök kialakítására. Biztonságosan használjanak kézi 

szerszámokat, kisgépeket a technológiai alapműveletek során. A mechanikus és villamos kö- 

tések készítésénél kézügyességük, műszaki szemléletük fejlesztése is fontos cél. Ismerjék a 

villamosság veszélyeit, az ellenük való védekezés módjait. Villamos balesetek alkalmával 

képesek legyenek mentésre, elsősegélynyújtásra. Ismerjék az egészséget nem veszélyeztető, 

biztonságos munkavégzés alapelveit, képesek legyenek a körültekintő, megfontolt munkavál- 

lalói magatartásra.  

3.3.1.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  

3.3.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Matematika, fizika, informatika, egyismeretlenes egyenletek, villamosságtan  

3.3.1.4  A  képzés  órakeretének  legalább  50%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  
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 3.3.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
  

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

Egyszerű 

számításokat 

végez a villa- mos 

alapmennyiségek 

között. 

Ismeri az egyszerű 

áramkör villamos 

alapmennyiségeit, 

összefüggéseit, 
törvényeit. 

 
 Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekszik az 

igényesen 

elkészített 

dokumentáció 

meg- alkotására. 

Kritikusan 

szemléli az 

internetről 

letöltött 

kapcsolásokat. 

Fontosnak tartja a 

mérőhely rendjét 

és tisztaságát. 

 

Kiválasztja a 

feladat megoldására 

alkalmas 

eszközöket az 

alkatrészeken talál- 

ható jelölések és a 

katalógusadatok 

alapján. 

 
Ismeri az egyszerű 

áramkör felépítését, 

anyagait, eszközeit. 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 
Online katalógust 

használ. 

Adott feladathoz 

kapcsolási 

rajzokat készít és 

értelmez, 

szabványos 

jelölések 

alkalmazásával. 

 

Ismeri az egyszerű 

világítási 

áramköröket. 

 

Teljesen önállóan 
 
Az internetről 

kapcsolásokat tölt 

le. 

Kiválasztja a 

mé- réshez 

szüksége 

műszereket. 

Ismeri a villamos 

műszerek jellemzőit és 

használatuk mód-ját. 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Mérési 

tevékenységeket 

végez a 

biztonságvédelmi 

előírások 

betartásával. 

Ismeri a biztonság- 

védelmi szabványok 

előírásait és a mérési 

módszereket. 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Mérési 

tevékenységét 

dokumentálja, 

jegyzőkönyvet 

készít, az 

eredményt 

kiértékeli. 

 

Ismeri a 

dokumentációkészítés 

alap- elveit. 

 

Teljesen önállóan 
 
Irodai 

alapszoftvert 

használ. 

Felismeri a hiba- és 

túláramvédelmi 

eszközök jelzéseit. 

Ismeri az egyszerű 

áramkörök alapvető 

védelmeit, azok 
eszközeit. 

 
Teljesen önállóan 

 

 
  

3.3.1.6  A tantárgy témakörei  

3.3.1.6.1 Villamos áramkör 

Villamos alapfogalmak (töltés, áram, feszültség, ellenállás, vezetés, teljesítmény, munka, 

hatásfok)  
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Az áramkör és a villamos áramkör fogalma, felépítése, működése, jellemzői, ábrázolása, 
összefüggések  

Villamos energiaforrások csoportosítása, jellemzői  

Fogyasztók csoportosítása, jellemzői  

Ellenállás, fajlagos ellenállás Ohm törvénye  
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 Az anyagok csoportosítása villamos szempontból; vezető, szigetelő, félvezető fogalma; 
példák a különböző anyagokra  

A vezetők ellenállását meghatározó tényezők (anyagi minőség, hossz, keresztmetszet)  

A vezeték ellenállása   

A vezetők és szigetelők ellenállásának hőmérsékletfüggése.   

Az összetett áramkörök fogalma, felépítése, elemei (csomópont, ág, hurok) Az összetett 
áramkörök alaptörvényei és alkalmazásuk (Kirchhoff I., II, áramosztás, fe- szültségosztás)  

Ellenállások soros, párhuzamos eredője, vegyes kapcsolása két-három ellenállás esetén 

Feszültség- és áramforrások soros és párhuzamos kapcsolása, átalakítása  
Egyszerű energiaforrások (ideális és valóságos feszültségforrás); a feszültségforrás jellem- 
zői (üresjárási feszültség, kapocsfeszültség, belső ellenállás, rövidzárási áram)  

Összetett áramkörök egyszerűsítése  

3.3.1.6.2 Villamos áramkör ábrázolása 
Villamos rajzok fogalma, fajtái (egyvonalas, többvonalas, elvi, kapcsolási, szerelési, elren- 
dezési, nyomvonal-, áramutas stb.)  

A villamos rajzok felépítése  

Vezetékek ábrázolása – vonalak  

Készülékek ábrázolása – jelképek  
Érintkezők és működtetésük (a kapcsoló fogalma, szerepe az áramkörben, jellemzői) 
Fontosabb kapcsolófajták (nyomógomb, mágneskapcsoló [relé])  

Félvezető alapú alkatrészek (dióda, LED, tranzisztor)  

A villamos rajzok szerepe, használata  

Villamos rajzok készítése szabadkézzel és szimulációs szoftverrel (pl. FluidSIM) 

Villamos rajzok olvasása, értelmezése  

3.3.1.6.3 Villamos áramkör kialakítása 

Egyszerű áramkörök kialakítása, működtetése dokumentáció alapján, a villamos biztonsági 

előírások figyelembevételével  
Áramkörök előkészítése feszültség alá helyezésre – szerelői ellenőrzés – készre jelentés 
Világítási áramkörök   

Egyszerű világítási alapkapcsolásokat képes legyen összeállítani (egysarkú kapcsolás, két- 

sarkú [leválasztó] kapcsolás, váltó kapcsolás)  

Mágneskapcsoló (relé) alkalmazásával öntartó kapcsolást képes kialakítani (pl. kétkezes 

indítás, vészleállítás több helyről, egy készülék bekapcsolása és leállítása több helyről)  

3.3.1.6.4 Villamos biztonságtechnika 

Villamos  biztonságtechnikai  ismeretek,  MSZ1  szerinti  feszültségszintek  (kisfeszültség, 

nagyfeszültség, törpefeszültség)   

A villamos áram élettani hatásai; az áramütéses baleset súlyosságát befolyásoló tényezők 

Az áramütés elleni védelem fogalma  

Alapvédelem (közvetlen érintés elleni védelem); szigetelés, burkolat; az IP-védettség fo- 

galma   

Hibavédelem (közvetett érintés elleni védelem)  
A táplálás önműködő lekapcsolása védelmi mód fogalma, működési elve 
A földelővezető színjelölése, a védelmi mód jele a fogyasztói készüléken 
Kettős és megerősített szigetelés  

A védelmi mód működési elve  

A védelmi mód jele a fogyasztói készüléken  
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 Törpefeszültség A védelmi 
mód működési elve  

A védelmi mód jele a fogyasztói készüléken  

Védőelválasztás  

A védelmi mód működési elve  

A védelmi mód jele a fogyasztói készüléken  

Az MSZ 1585 alapján a szakképzett, kioktatott és laikus személy fogalma (példákkal) A 

feszültségmentesítés lépései; azok alkalmazása épületen (lakóépületen) belül. Műszaki 

mentés kisfeszültségen; áramütött személy kiszabadítása az áramkörből; az első- 

segélynyújtás alapjai  
Biztonságos munkavégzéshez szükséges biztonságtechnikai alapismeretek, veszélyhelyze- 
tek felismerése  

3.3.1.6.5 Villamos áramkörök mérése, dokumentálása 

Mérési alapismeretek, műveletek: a mérés fogalma, analóg és digitális műszerek jellemzői, 

használata, feszültség mérése, áram mérése  

Műszerek jelzései, mért értékek leolvasása  

Méréshatár, skála, mért érték, pontosság  

Analóg és digitális műszer kiválasztása, használata  

Árammérő jellemzői, csatlakoztatása az áramkörhöz  
Feszültségmérő jellemzői, csatlakoztatása az áramkörhöz 
Ellenállásmérés jellemzői, csatlakoztatás az áramkörhöz  

Multiméter használata  

Megfelelő műszer kiválasztása, az optimális méréshatár megválasztása Egyszerű áramkörön 

alapmérések végzése (áramerősség, feszültség, ellenállás)  Lineáris és nem lineáris 

fogyasztókon mérési sorozat végzése. Egyszerű lineáris fogyasztó U-I jelleggörbéjének 

felvétele   

Egyszerű nem lineáris fogyasztó pl. izzó U-I jelleggörbéjének felvétele Logikai 

kapcsolatok, ÉS, VAGY kapuk, logikai kapcsolatok megvalósítása kapcsolók és 

tranzisztorok segítségével  
Mérési sorozat önálló elvégzése, dióda alapműködésének megértése céljából (egyenáramú 
megközelítés)   

Az elvégzett munkák szakszerű dokumentálása mérési jegyzőkönyv és/vagy munkanapló 

formájában. Egyszerű irodai szoftverekkel mérési jegyzőkönyv készítése. A mérés leírása, a 

mérési adatok táblázatba rendezése, a mérési eredmények egyszerű diagramban, függ- 

vényben ábrázolása  

3.3.2  Gépészeti alapismeretek tantárgy  

3.3.2.1  A tantárgy tanításának fő célja  

270/270 óra  

A gépészeti alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló képes legyen a munka 

tárgyával kapcsolatos dokumentációkat értelmezni, tudjon kézi vázlatokat és dokumentációkat 

készíteni. Egyszerű alkatrészek gyártása és összeszerelése során tudja meghatározni a szüksé- 

ges munkafázisokat és ezek sorrendjét. Ismerje és alkalmazza a darabolás, a kézi forgácsolás és 

az egyszerű kisgépes megmunkálás eljárásait. Tudja elvégezni a legyártott alkatrészek ge- 

ometriai ellenőrzését, minősítse az adott alkatrészt. Az alkatrészekből az összeállítás doku- 

mentációja alapján végezze el az összeszerelést, illesztést, ehhez tudjon kötéseket létrehozni. A 

munkafolyamatot és eredményét dokumentálja. Munkája során tartsa be a munkabiztonsági 

előírásokat.  
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 3.3.2.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

3.3.2.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  
Matematika, fizika, informatika, egyismeretlenes egyenletek, technika, síkmértani fogal- 
mak, testek, anyagok és jellemzőik  

3.3.2.4  A  képzés  órakeretének  legalább  50%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.3.2.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
  
  

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Értelmezi és ismerteti a 

műszaki 

dokumentációk (alkat- 

részrajz, összeállítási 

rajz, darabjegyzék stb.) 

információtartalmát, az 

alkatrész(ek) 

felépítését, előírásait és 

funkcióját. 

 
Ismeri a géprajzi 

szabályokat, 

előírásokat. Ismeri a 

műszaki rajzok tartalmi 

követelményeit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 
 

Törekszik a pontos 

munkavégzésre, 

munkahelyi 

környezetének rendben 

tartására. 

 

Dokumentációk 

készítésekor törek- szik a 

tiszta munkára. 

 

Az eszközök, 

berendezések 

használatakor 

szakszerűen és 

körültekintően jár el. 

 

Törekszik a munka- 

védelmi előírások 

maradéktalan 

betartására. 

 

 
Digitalizált vagy 

digitális 

formátumú rajzok 

elemzése 

 

Szabadkézi felvételi 

vázlatot készít egy- 

szerű alkatrészekről. 

Ismeri a vetületi és 

metszeti ábrázolás 

szabályait, a vonal- 

vastagságok és 

vonaltípusok 

alkalmazását. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Megtervezi az 

alkatrész gyártásának 

munkafázisait, és 

azok sorrendjét. 

Ismeri az alapanya- 

gokat, segédanya- 

gokat, a 

megmunkálási 

eljárásokat. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Betartja a munka- 

biztonsági és 

környezetvédelmi 

szabályokat. 

Tudja a 

munkakörnyezetére 

vonatkozó 

munkabiztonsági és 

környezetvédelmi 

szabályokat. 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Alkatrészrajz 

alapján a szükséges 

eszközökkel elvégzi 

az előrajzolást. 

Ismeri az előrajzolás 

eszközeit, 

módszereit. 

 
Teljesen önállóan 

 

A megadott 

pontossággal elvégzi 

a darabolást. 

Ismeri a darabolás 
eszközeit és 
technológiáját. 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

Információszerzé

s online 

forrásokból 

Elvégzi az alkatrész 

elkészítéséhez 

szükséges 

lemezalakításokat. 

Ismeri az egyszerű 

lemezalakítási 

technológiákat. 

 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Információszerzé

s online 

forrásokból 

 
 

A dokumentáció 

alapján forgácsolást 

végez. 

Ismeri a kézi és 
kisgépes forgácsoló 
megmunkálások 
eljárásait. Ismeri a 
furatmegmunkálás 
egyszerű technológiáit. 

 
Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

  
Információszerzé

s online 

forrásokból 
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Létrehozza az 

összeállításhoz 

szükséges 

kötéseket. 

Ismeri a kötések 

létrehozásának 
eszközeit, tudja a 

kötések kialakításának, 

létrehozásának 
technológiáját. 

 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

 

Információszerzé

s online 

forrásokból 

 
Az alkatrész műszaki 

előírásai alapján a 

kiválasztott 

eszközökkel mér, 

ellenőriz és 

dokumentálva minősíti 

az alkatrészt. 

Ismeri a mérőesz- 
közök alkalmazási 

területeit, fontosabb 

metrológiai jellemzőit. 
Ismeri a geometriai 

mérés és ellenőrzés 

egyszerű módjait. 
Tudja a minősítés 

szerepét és lényegét. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Digitális 

dokumentáció 

készítése 

 
  

3.3.2.6  A tantárgy témakörei  

3.3.2.6.1 Munkabiztonság, tűz- és környezetvédelem  

A munkavédelem fogalma, szakterületei  

Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések  

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása  
Tárgyi feltételek a munkavédelemben (levegő, megvilágítás, közlekedő és menekülő útvo- 
nalak, egyéb infrastruktúra)  

Gépek, berendezések biztonsági követelményei, biztonsági berendezések 

Kémiai biztonság: vegyszerek tárolása, kezelése  

Villamos biztonság – elektromos áram élettani hatásai és veszélyei  

Ergonómia  

A munkavégzés fizikai ártalmai és ezekkel szembeni védekezés lehetőségei 

Személyi és kollektív védőfelszerelések használata és alkalmazása  

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések  

Megfelelő mozgástér biztosítása, elkerítés, lefedés, tároló helyek kialakítása 

Munkaegészségügy, foglalkozás-egészségügy  

A tűzvédelem fogalma, szakterületei  

Általános tűzvédelmi ismeretek, tűzvédelmi fogalmak: tűzszakasz, kockázati osztály, tűz- 

állóság  

Tűzvédelmi tiltások: torlaszolás tilalma, dohányzási tilalom, nyílt láng használatának ti- 

lalma  

Tűzmegelőzés, gépek, berendezések speciális tűzvédelmi előírásai  

Tűzveszélyes anyagok tárolása, szállítása, kezelése  

Tűzvédelmi infrastruktúra alapismeretek  

Tűzriadó terv: tűz jelzése, teendők tűz esetén  

Tűzoltás módjai, tűzoltó eszközök  

Jelzőtáblák, feliratok, speciális fényjelzések 

A környezetvédelem fogalma, szakterületei  
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 Irányítási rendszerek (ISO14001, EMAS) Hulladékgazdálkodás: veszélyes és nem 
veszélyes hulladékok kezelése, szelektív össze- gyűjtése tárolása, gyűjtőhelyek kialakítása  

Levegőtisztaság-védelem: pontforrások jellemzése  

Víz- és talajvédelem: hűtő-kenő emulzió, egyéb ipari folyadékok felhasználása, tárolása, 

vegyszerkezelés, kármentés  

Környezeti zaj, rezgés, biodiverzitás, az élő környezet védelme  

3.3.2.6.2 Műszaki rajz alapjai 

A műszaki rajzok tartalmi és formai követelményei  

Rajztechnikai alapszabványok, előírások  

A műszaki rajzban alkalmazott vonalak  

Alkatrészek síkbeli ábrázolásának szabályai  

A metszeti ábrázolás célja, értelmezése alkatrészrajzokon  

A mérethálózat felépítése, a méretmegadás szabályai   

A felvételi vázlatok készítése   

A mérettűrés megadási módjai, a határméretek meghatározása  

A felületi érdességek megadása  

Alak- és helyzettűrések  

A különféle furatok (sima, süllyesztett, zsákfurat, menetes furat) ábrázolása Felvételi vázlat 
készítése furatos, menetes alkatrészekről tűrések és felületi érdesség meg- adásával  

Az összeállítási rajzok tartalmi és formai követelményei  

Összeállítási rajzok értelmezése  

Szerelési sorrend felépítése összeállítási rajzok alapján  

3.3.2.6.3 Anyag- és gyártásismeret 

Az előgyártmányok típusai a gyártási technológiák alapján (hengerlés, húzás, kovácsolás, 

öntés)  

Az előgyártmányok szabványos szállítási állapotai (alak, méret és hőkezeltség). 

Az ipari anyagok csoportosítása   

Az ipari anyagok tulajdonságai és felhasználási területei 

Az alkatrészrajzok és összeállítási rajzok anyagjelölései  

Az előírt anyag forgácsolhatóságának meghatározása anyagjelölés alapján, katalógus segít- 

ségével  

3.3.2.6.4 Fémipari alapmegmunkálások 

Az előrajzolás eszközei és módszerei  

A darabolás eszközei és technológiái   

Egyszerű lemezalakítások   

Kézi forgácsolóeljárások   

A furatmegmunkálás technológiái  

Egyszerű kötések létrehozása (menetes kötés, szegecskötés, ragasztás, lágyforrasztás) 

Hossz- és szögmérő eszközök alkalmazása   

Az alak- és helyzettűrések ellenőrzési módszerei   

A mérési eredmények dokumentálása, a kész alkatrészek minősítése  
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 3.3.2.6.5 Projektmunka 

A tantárgy témaköreiben elsajátított elméleti ismeretek és gyakorlati tevékenységek alkal- 

mazása egy vagy több projektmunka keretében. A projekt(ek) megvalósítása során az aláb- 

bi tevékenységek elvégzése szükséges. Egy projekt az ágazati alapvizsga gyakorlati részé- 

nek előkészítését is szolgálhatja.  

Témakörök:  

A gyártás-előkészítés lépései:  

-  gyártmányelemzés   

-  alapanyagválasztás, segédanyagok választása   

-  a gyártás munkafázisainak és azok sorrendjének meghatározása  

-  megmunkálószerszámok és megmunkálógépek kiválasztása   

A dokumentációban megadott alkatrészek elkészítése kézi és gépi megmunkálással  

A megfelelő mérőeszközök kiválasztása, az alkatrészek ellenőrzése, minősítése  

A szükséges gépészeti kötések elkészítése, összeszerelés, illesztés   

Gyártmányellenőrzés a műszaki előírás követelményei szerint   

A mérések, ellenőrzések, minősítések dokumentálása   

A projektmunka dokumentumainak folyamatos vezetése  

Prezentáció készítése az elvégzett projektmunkáról  
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 3.4  Elektronika, elektrotechnika megnevezésű tanulási terület  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

332/332 óra  

A tanulási terület az elektrotechnika, elektronika és villamos jellemzők mérése témák köré épül. 

A tanulók az alapvető ismeretek megszerzése után képesek lesznek kapcsolások összeál- 

lítására, mérések elvégzésére, hibakeresésre és a hiba kijavítására. A digitális technika tanulá- 

sával a tanulók ismereteinek nagy része a PLC programozáshoz kapcsolódik. A továbbiakban 

ismertetett témák is a befejező tanév szakmaspecifikus gyakorlati ismereteit alapozzák meg. Az 

elméleti ismeretek gyakorlatba ültetését készíti elő az áramkörök készítése, beültetése, mérése 

is. A tanulók számára javasolt, hogy a mérések és egyéb gyakorlati foglalkozások so- rán párban 

dolgozzanak, a foglalkozás alatt egymással tapasztalatot cseréljenek, egymást se- gítsék. A 

tanulási terület gyakorlati, mérési feladatai esetén javasolt az elektronika eszközök- kel felszerelt 

mérőlabor használata, amelyben rendelkezésre állnak az analóg és digitális mé- rés eszközei. 

Fontos, hogy a tanulók ipari mérőszoftvert, azaz virtuális műszereket is alkal- mazzanak: a 

mérések egy része számítógépes környezetben történjen, majd az adatokat in- formatikai 

eszközökkel dolgozzák fel. Az elektronikai laborban álljanak rendelkezésre a for- rasztás és 

kiforrasztás kellékei, oszcilloszkóp és jelgenerátor, valamint az áramkörök vizsgála- tához 

szükséges alapvető műszerek.  

 

3.4.1  Elektrotechnika tantárgy  

3.4.1.1  A tantárgy tanításának fő célja  

80/80 óra  

Az elektrotechnika tantárgy tanulásának célja, hogy a fizika tantárgy tananyagára építve fej- 

lessze tovább a tanulók villamos alapismereteit, amelyek elsajátítása után képesek lesznek a 

szakmához kapcsolódó további elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítására, a szakmára 

jellemző egyszerűbb számítási, tervezési feladatok elvégzésére. Cél a tanulók áramköri szem- 

léletének fejlesztése a műszaki alapozásra építve. A tanulóknak meg kell ismerniük az áram- 

köri alaptörvényeket, át kell látniuk, meg kell érteniük az alapösszefüggéseket, és el kell tudni 

végezniük az alapvető elektrotechnikai számításokat.  

3.4.1.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  

3.4.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

fizika, matematika, villamosságtan, mértékegységek   

3.4.1.4  A  képzés  órakeretének  legalább  50%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  
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 3.4.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Méréssel 

megállapítja az 

egyszerű 

áramkörök 

jellemzőit. 

Ismeri az 

egyenáramú 

áramkörök 

vizsgálati 

módszereit 

 
Teljesen önállóan 

Törekszik a 

mérés 

körülményeinek 

biztosítására. 

Betartja a 

vonatkozó 

munkavédelmi 

előírásokat. 

Alkalmazza a 

vonatkozó 

szabványokat. 

Törekszik a 

szakszerű és 

balesetmentes 

munkavégzésre. 

 

Méréssel 

meghatározza 

kondenzátor 

kapacitását. 

Ismeri a 

villamos tér 

jellemzőit, a 

kapacitás és a 

kondenzátor 

fogalmát. 

 

Teljesen önállóan 

Mérési 

jegyzőkönyvet 

készít irodai 

és/vagy célszoftver 

használatával 

 

Meghatározza a 

villamos 

forgógépek 

jellemzőit 

Ismeri a munka- 

szerződés 

tartalmi és 

formai 

követelményeit. 

 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan 

Információk 

felkutatása 

digitális 

forrásokból is 

Elvégzi a 

transzformátorok 

mérését 

 

Ismeri az 

indukció 

törvényét 

 

Irányítással 

Mérési 

jegyzőkönyvet 

készít irodai 

és/vagy 

célszoftver 

használatával. 
  
 
  

3.4.1.6  A tantárgy témakörei  

3.4.1.6.1 Aktív és passzív hálózatok 
A villamos hálózatok csoportosítása: passzív villamos hálózatok, aktív villamos hálózatok 
fogalma.  

Összetett passzív hálózatok helyettesítése eredő ellenállással.  

Nevezetes passzív villamos hálózatok.  

Terheletlen és terhelt feszültségosztó kapcsolás alkalmazása.  

Villamos alap merőműszer modellezése, jelölése, alkalmazása.  

A feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése. Az árammérő méréshatárának kiterjeszté- 

se.  

Wheatstone-híd, ellenállás mérése Wheatstone-híddal.  

Aktív villamos hálózatok. A valóságos feszültséggenerátor, a valóságos áramgenerátor és 

jellemzőik, rajzi jelölésük.  

Feszültséggenerátorok üzemállapotai: üresjárás, rövidzárás, terhelési állapot. 

Generátorok helyettesítő képei: Thevenin-helyettesítő kép, Norton-helyettesítő kép. A 

helyettesítő képek jellemzői: üresjárási feszültség, rövidzárási áram, belső ellenállás. 

Thevenin- és Norton-helyettesítő képek kölcsönös átalakítása.  
Egy generátort tartalmazó aktív kétpólusok helyettesítése Thevenin- és Norton-helyettesítő 
képpel.  
A  szuperpozíció  elve.  Több  generátort  tartalmazó  aktív  kétpólusok  helyettesítése 

Thevenin-és Norton-helyettesítő képpel, a szuperpozíció tételének alkalmazásával. 

Valóságos generátort és terhelő ellenállást tartalmazó hálózat jellemzőinek értelmezése és 
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jellemzőinek számításai: kapocsfeszültség, veszteségi feszültség, áram, generátor teljesít- 

ménye, veszteségi  teljesítmény, fogyasztóra jutó hasznos teljesítmény. A teljesítmény- 

illesztés fogalma.  

A generátorok hatásfokának fogalma és számítása.  

Feszültség és áramgenerátorok soros, párhuzamos és vegyes kapcsolásának helyettesítése egy 

generátorral  
  
  
  
  

 3.4.1.6.2 Villamos erőtér, kondenzátorok 

A villamos tér jellemzői: villamos térerősség, felületi töltéssűrűség (villamos eltolás), vil- 

lamos feszültség és villamos potenciál fogalmai, jelölései, számításai és mértékegységeik. A 

villamos tér szemléltetése térerősségvonalakkal, az ekvipotenciális felület fogalma. 

Elektromosan töltött párhuzamos síklemezek közötti villamos erőtér. Homogén villamos tér 

fogalma, jellemzői.  

Anyagok viselkedése a villamos térben, szigetelő anyagok tulajdonságai. 

A kondenzátor fogalma, jelölése, áramköri jele.  

A kapacitás fogalma, definíciós összefüggése, mértékegysége.  

Síkkondenzátor kapacitásának meghatározása a geometriai adatokból és alkalmazott szige- 

telő jellemzőjéből.  

A kondenzátorban tárolt energia.  

Kondenzátorok gyakorlati megoldásai. A kondenzátorok típusai, változtatható kapacitású 

kondenzátorok, áramköri jelölések.  

Kondenzátor az egyenáramú áramkörben. Eredő kapacitás számítása soros, párhuzamos és 

vegyes kapcsolás esetén.  

Kondenzátorok töltési és kisütési folyamata. A feszültség és áram időfüggvénye töltéskor és 

kisütéskor. Az időállandó fogalma  

3.4.1.6.3 Mágneses tér 
Erőhatás árammal átjárt egyenes vezetők között. Árammal átjárt egyenes vezető és áram- mal 
átjárt vezető hurok kölcsönhatása: forgatónyomaték.  

A mágneses tér fogalma és jellemzői: mágneses indukció, mágneses térerősség, mágneses 

fluxus fogalmai, jelölésük, kapcsolataik, számításuk, irányaik, mértékegységeik.  

A mágneses jellemzők iránymeghatározása: jobbkéz-szabály. (A teret létrehozó áram irá- 

nyából az indukció és a mágneses térerősség iránya; az indukció és az áram irányából a ha- 

t. erő iránya).  

A gerjesztés fogalma és a gerjesztési törvény.  

Mágneses tér szemléltetése indukcióvonalakkal. A mágneses indukcióvonalak tulajdonsá- 

gai.  

Egyenes tekercs mágneses tere, homogén mágneses tér fogalma.  

Anyagok viselkedése mágneses térben. Dia-, para-, és ferromágneses anyagok tulajdonsá- 

gai.  

A ferromágneses anyagok mágnesezési görbéje (első mágnesezési görbe, hiszterézis, re- 

manens  indukció,  koercitív  erő,  mágneses  permeabilitás  fogalma).  Kemény-  és 

lágymágneses anyagok.  

Mágneses fluxusváltozás hatására keletkező feszültség fogalma.  

A Faraday-féle indukciós törvény és Lenz törvénye.  

Nyugalmi és mozgási indukció fogalma.  

Mozgási indukció:   

Egyenes vezetőben keletkező feszültség meghatározása, merőleges irányú homogén mág- 

neses térben, a térre merőleges irányba egyenletesen mozgatva.   

A nyugalmi indukció fajtái:   
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Önindukció, kölcsönös indukció. Áramváltozás hatására keletkező feszültségek meghatá- 

rozása, az áramváltozást létrehozó tekercsen és csatolt másik tekercsen.  

Tekercs induktivitásának fogalma, meghatározása a geometria adatokból, jele mértékegy- 
sége, áramköri rajzjele. Kölcsönös induktivitás fogalma, meghatározása a geometria ada- 

tokból, jele mértékegysége, áramköri rajzjele. A mágneses csatolás fogalma. A transzfor- 

mátor fogalma és működése.  

A tekercsben tárolt energia meghatározása  
  
  
  
  

 3.4.1.6.4 Váltakozó áramú hálózatok 

A forgómozgás és a szinuszos mennyiség kapcsolata, forgó vektorok bevezetése. Váltakozó 

mennyiségek ábrázolása, időfüggvénnyel és forgó vektorokkal. Váltakozó mennyiségek 

jellemzői: amplitúdó, periódusidő, frekvencia, körfrekvencia, fá- zishelyzet jelölései, 

kapcsolataik, mértékegységeik.  

Váltakozó mennyiségek középértékei: effektív érték, egyszerű középérték fogalma és szá- 

mításuk módja.  

Azonos frekvenciájú, 90 fokos fázis-eltérésű váltakozó mennyiségek vektoriális összegzé- 

se.  

Alkatrészek viselkedése szinuszos váltakozó áramú körökben.  

Ellenállás, kondenzátor és tekercs árama és feszültsége közötti fázishelyzet. 

Kondenzátor és tekercs reaktanciájának meghatározása.  

Összetett váltakozó áramú körök.  

Soros RL-kapcsolás; Soros RC-kapcsolás; Soros RLC-kapcsolás, az impedancia fogalma, 

jele, mértékegysége.  

Feszültség- áram vektorábra, impedancia vektorábra és alkalmazásaik a hálózatszámítás- 

ban.  

Párhuzamos  RL-kapcsolás;  Párhuzamos  RC-kapcsolás;  Párhuzamos  RLC-kapcsolás,  az 

admittancia fogalma, jele, mértékegysége.  
Feszültség (áram) vektorábra, admittancia vektorábra és alkalmazásaik a hálózat számítás- 
ban.  

Teljesítmények a váltakozó áramú körben. Teljesítmény vektorábrák soros és párhuzamos 

körökre és alkalmazásuk a számítási feladatokban. A teljesítménytényező fogalma és szá- 

mítása.  

Rezgőkörök: RLC-kapcsolások alkalmazása rezonanciafrekvencián.  

Soros rezgőkör és a feszültségrezonancia fogalma.  

Párhuzamos rezgőkör és az áramrezonancia fogalma.  

Rezgőkörök jellemzőinek számítása: rezonanciafrekvencia, jósági tényező, rezonancia el- 

lenállás, sávszélesség  

3.4.1.6.5 Többfázisú hálózatok 

A háromfázisú rendszer.  

Generátor háromszögkapcsolása, csillagkapcsolása.  

Fogyasztó háromszögkapcsolása, csillagkapcsolása.  
Fázisfeszültség és áram, vonali feszültség és áram fogalma, számítása. Három- és négyve- 
zetékes rendszerek.   

A háromfázisú rendszer teljesítménye. Szimmetrikus és aszimmetrikus terhelés.  

A villamos energia szállítása és elosztása.    

Forgó mágneses tér. A villamos gépek elméletének alapjai.    

A transzformátor felépítése, működése.    

Villamos forgógépek, szinkrongépek, aszinkrongépek   
  
 



  2020. 

904 
 

 



  2020. 

905 
 

3.4.2 Analóg áramkörök tantárgy     

     

 162/162 óra 

3.4.2.1  A tantárgy tanításának fő célja az elektronika tantárgy oktatásának célja, hogy segítse 

a tanulók áramköri szemléletének ki- alakulását és fejlesztését. A tanulók megismerkednek az 

elektronika alapjaival, hogy megalapozzák a szakmai tárgyak tananyagainak feldolgozását, 

valamint az elektronikai áramkörök alaptörvényeinek és alapösszefüggéseinek megértését. 

Megtanulnak elektronikai alapkapcsolásokat megépíteni, vizsgálni és méretezni. Megismerik és a 

gyakorlatban alkalmazni tudják az elektronikai egységek, rendszerek működését.  

3.4.2.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

 

3.4.2.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

fizika, matematika, informatika ismeretek, villamosságtan, egyismeretlenes egyenletek, 

mértékegységek  

3.4.2.4  A  képzés  órakeretének  legalább  50%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.4.2.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
  
  
 



  2020. 

906 
 

Készségek, képességek Ismeretek Önállóság 

és 

felelősség 

mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

 

Általános és 

szakmához 

kötődő 

digitális 

kompetenciák 
Meghatározza egy 

tetszőleges hálózat 

Thevenin-, 

Nortonhelyettesítőképét. 

Tetszőleges hálózat 

esetén meghatározza, az 

impedancia-, 

admittancia-, hibrid-, és 

inverzhibrid 

négypólusparaméteres 

helyettesítőképek 

elemeit. 

 

Ismeri a kétpólusok 

Thevenin-, és Norton- 

helyettesítőkép, az 

impedancia-, admittancia-, a 

hibrid, és inverzhibrid 

négypólusparaméter es 

helyettesítőképek elemeinek 

mérési és számítási módjait. 

Teljesen 

önállóan 

Igényes 

munkájának 

tartalmi és formai 

követelményeire. 

Bemutatójában, 

magyarázatában 

figyelembe veszi a 

hallgatóság 

igényeit, elvárásait. 

Feladatát 

körültekintően, 

felelőségteljesen 

végzi, betartva a 

biztonságos 

munkavégzés 

szabályait. A 

dokumentáció 

készítésénél 

törekszik arra, 

hogy a 

dokumentum 

világos, és 

szabatos, valamint 

az ismertetett 

folyamat 

reprodukálható 

legyen. Törekszik a 

megfelelő 

mérőeszköz 

kiválasztására, a 

mérés 

körülményeinek 

biztosítására. 

Alkalmazza a 

vonatkozó 

szabványokat. 

Digitális 

oktatási 

anyagot használ 

Bemutatja az 

alapfeladatokat 

megvalósító áramkörök 

gyakorlati alkalmazásait. 

Ismeri az alapfeladatokat 

megvalósító áramkörök 

felépítését, működésük 

jellemzőit 

Teljesen 

önállóan 

Információk 

felkutatása 

digitális 

forrásokból is 

Ismerteti a kis-, és 

nagyfrekvenciás 

működés paramétereit: 

bemeneti, kimeneti 

ellenállás, erősítés, 

torzítás, átviteli 

karakterisztika, 

fázishelyzet, 

sávszélesség 

Ismeri az erősítők fizikai 

jellemzőit 

Teljesen 

önállóan 

Mérési 

jegyzőkönyvet 

készít irodai 

és/vagy 

célszoftver 

használatával 

Felrajzolja a KE és a KS 

kapcsolásokat, bemutatja 

működésüket, 

meghatározza a 

munkapontbeállító 

elemek értékét, 

kiszámolja az erősítést. 

Ismeri a bipoláris és az 

unipoláris tranzisztorok 

felépítését, működését, 

váltakozóáramú 

kisfrekvenciás 

helyettesítőképét, 

munkapont beállítási 

lehetőségeit. 

Teljesen 

önállóan 
 

Azonosítja a szélessávú 

és a nagyjelű erősítők 

elemeit és bemutatja 

működésük elveit 

Érti az erősítők 

frekvenciakompenzálásának 

jelentőségét, a nagyjelű 

erősítők megvalósításának 

nehézségeit 

Teljesen 

önállóan 
 

Meghatározza az 

invertáló, neminvertáló, 

öszszeadó és kivonó 

áramkörök elemeit, 

erősítését. 

 

Érti az integrált műveleti 

erősítő blokksémáját, 

megnevezi jellemző 

paramétereit. Ismeri a 

műveleti erősítős 

alapkapcsolásokat 

Teljesen 

önállóan 
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Egyszerű analóg 

áramkör kapcsolási 

rajzát megérti, 

kapcsolási rajzot olvas. 

Ismeri az elektronikai CAD 

szoftverek használatát. 

Ismeri az elektronikai 

rajzjeleket 

Teljesen 

önállóan 

Szakmai 

tervezőszoftvert 

használ 

Szoftveres áramköri 

szimulációkat, 

oszcilloszkópos mérést 

végez. Mérési utasítást 

készít 

Rendelkezik az elektronikus 

áramkörök vizsgálatához 

szükséges műszerés 

szoftverismerettel. 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan 

Áramköri 

szimulációs 

szoftverek 

használata 

Irodai 

szoftverek 
Áramköröket épít, 

beüzemel; a fizikai 

paramétereket méréssel 

ellenőrzi. Hibát keres. 

Ismeri a szimulációs és 

valóságos áramkörök 

építésének lehetőségeit, 

fogásait. Felismeri a 

mérendő áramkör elvi 

felépítését, érti a működését 

Teljesen 

önállóan 

Ismeri és 

használja az 

áramköri 

szimulációs 

szoftvereket 

 

  
  

3.4.2.6  A tantárgy témakörei  

3.4.2.6.1 Analóg áramköri rendszerek és jelek  

Tetszőlegesen  bonyolult  áramkör  leírása  négypólusok  és  kétpólusok  segítségével.  A 

kétpólusok (üresjárási feszültség, rövidzárási áram, belső ellenállás) és négypólusok (be- 

menti és kimeneti ellenállás, átvitelek) jellemzése. Egymás után kapcsolt négypólusok ere- 

d. jellemzői.  

Az analóg jel fogalma. A különböző frekvenciájú szinuszos jelek szerepe, mint az analóg jel 

összetevői. Az analóg jelek feldolgozása: frekvencia szűrése, erősítés különböző elvárá- sok 

szerint, egyenirányítás, stabilizálás. Jelfeldolgozással kapcsolatos fogalmak értelmezése. A 

feladatok megvalósítására szolgáló alkatrészek (R, C, L, félvezető eszközök)   
  
  
  
  

 3.4.2.6.2 Félvezető alkatrészek  

Félvezető anyagok, adalékolás, PN-átmenet, egyenirányító dióda. Nyitó irányú, záró irányú 

előfeszítés, karakterisztika, nyitófeszültség, nyitó irányú áram, letörési feszültség, letörési 

áram, potenciálgát. Munkapont, munkaponti áram és feszültség. Dinamikus ellenállás.  

Speciális diódák típusai: Zener-, alagút-, Schottky-, LED és kapacitásdiódák. Működésük 

jellemzése karakterisztikáikkal, katalógusadataik, alkalmazási területeik.  

Bipoláris tranzisztorok felépítése, működése, karakterisztikái, munkapont, statikus és di- 

namikus működése, katalógus jellemzőik, alkalmazási területeik.  

FET-ek (JFET, MOS-FET) felépítése, működése, karakterisztikáik, munkapont, statikus és 

dinamikus működése, katalógus adataik, alkalmazási területeik.  

Erősáramú félvezető eszközök: négyrétegű dióda, a tirisztor, a diac és a triac, UJT felépíté- 

se, működése és karakterisztikái, katalógusadatai  

3.4.2.6.3 Alapfeladatok megvalósítása  

Egyenirányító áramkörök fajtái, felépítésük, működésük (egyutas, kétutas). 

Szűrőáramkörök felépítése és működése. Alul-, felül-áteresztő és sávszűrők kialakítása, át- 
vitelük, alkalmazásuk korlátai. Gyakorlati jelentőségük. A rezgőkör, mint frekvenciaki- 

emelő elem. Gyakorlati alkalmazásai.  

Stabilizátorok. Soros és párhuzamos stabilizálás elve. Az elemi stabilizátor és az áteresztő 

tranzisztoros feszültségstabilizátor megvalósítása, jellemzői.   
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Kapcsoló üzemű stabilizátorok működésének elve.   

Stabilizált tápegység blokkvázlata, működése, jellemzői  

3.4.2.6.4 Erősítő technika  

Erősítők  alkalmazásának  célja.  Erősítők  jellemzése:  bemeneti,  kimeneti  ellenállás- 

átvitelek. Az erősítőkkel szemben támasztott gyakorlati követelmények. A szükséges tulaj- 

donságú erősítő kialakítása többfokozatú erősítővel. (Négypólusmodell) Az előerősítő, a 

főerősítő és a végerősítő tulajdonságai. Kisjelű és nagyjelű erősítő fogalma.  
Problémák az erősítők működésében: zajok és torzítások fogalma, okai, fajtái és jellemzői. 
Zajok és torzítások mértékének jellemzése, torzítási és zajtényező. Zajok és torzítások 
csökkentésének lehetőségei a gyakorlatban. A negatív visszacsatolás elve.  

Kisjelű erősítők diszkrét erősítőelemekkel:  

Bipoláris  és  unipoláris  tranzisztoros  erősítő  alapkapcsolások  működésének  vizsgálata. 

Munkaponti adatok értelmezése. Egyenáramú munkapont-beállítási feladatok elvégzése. 

Váltakozó áramú jellemzők meghatározása, katalógusadatok alapján. A kapcsolásban sze- 

replő egyenjel leválasztó és hidegítő kondezátorok, valamit az erősítő elem szórt kapacitá- 

sainak hatása a kis- és a nagyfrekvenciás tartományban. Átviteli karakterisztika, fázishely- 

zet a teljes frekvenciatartományban. Sávszélesség fogalma (konkrét számítások nélkül). 

Szélessávú erősítés fogalma, frekvenciakompenzálás megvalósításai.   

Nagyjelű erősítők diszkrét erősítőelemekkel:  
A. B, AB osztályú erősítők, komplementer erősítők, jelentőségük. A kivezérelhetőség, a 
hatásfok és a nagyjelű erősítés fogalma.   

Integrált műveleti erősítő felépítése és alkalmazása. Integrált műveleti erősítő: blokkséma, 

jellemző paraméterei: nyílt hurkú erősítés, bemeneti munkaponti áram, bemeneti ofszet áram, 

bemeneti ofszet feszültség, bemeneti ellenállás, kimeneti ellenállás, CMMR, Auk, 

sávszélesség. Az ideális műveleti erősítő jellemzői.  

Alapkapcsolások műveleti erősítővel. Nem invertáló alapkapcsolás.  

Erősítőjellemzők: visszacsatolt erősítés, bemeneti ellenállás, kimeneti ellenállás.  
  

 Invertáló alapkapcsolás. Erősítőjellemzők: visszacsatolt erősítés, bemeneti ellenállás, ki- 
meneti ellenállás. Műveleti erősítők alkalmazásai, elvi működésük: különbségképző áram- 
kör, előjelfordító feszültségösszegző áramkör. Váltakozó feszültségű erősítők.  

Aktív szűrőkapcsolások.  

Műveleti erősítők alkalmazása a méréstechnikában. Integráló műveleti erősítős kapcsolás. 
Differenciáló műveleti erősítős kapcsolása. Komparátorok, A/D és D/A átalakítók, felépí- 
tése, jellemzése, gyakorlati alkalmazása  

3.4.2.6.5 Négypólusok jellemzőinek mérése  

Kész áramkörök jellemzőinek mérése, adott mérési utasítás alapján valóságos és/vagy szi- 

mulált környezetben. Mérési jegyzőkönyv készítése elektronikus formában (Word; Excel). 

Fizikai négypólus paraméterek meghatározása méréssel, csak ellenállást tartalmazó csilla- 

pító tagok esetében: bemeneti ellenállás, kimeneti ellenállás, feszültség- áram -teljesítmény 

átvitel.  

Fizikai négypólus paraméterek meghatározása méréssel, váltakozó áramú csillapító tagok 
esetében: bemeneti ellenállás, kimeneti ellenállás, feszültség- áram -teljesítményátvitel. 
Átviteli karakterisztika felvétele a frekvencia függvényében.  

Hibás áramkörök hibáinak megkeresése mérés, javítás, dokumentálás. Kisprojektek: kész 

áramkörök adott jellemzőinek méréséhez mérési utasítás készítése, a szükséges 

mérőeszközök kiválasztása, a mérés elvégzése, dokumentálása   

3.4.2.6.6 Félvezető diódák működésvizsgálata és alkalmazásai  

Karakterisztikák felvétele valóságos és/vagy szimulációs méréssel. Dokumentálás. 

Rétegdióda karakterisztikájának mérése. Nyitó, és záró irányú karakterisztika felvétele. 
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Dióda ellenőrzése multiméterrel. Egyenirányító kapcsolások építése: egyutas, kétutas, híd- 

kapcsolású egyenirányító kapcsolások, jelalak mérése oszcilloszkóppal. Szűrőkondenzáto- 

rok hatásának mérése, búgófeszültség meghatározása oszcilloszkóppal. Diódás kettősvágó 

áramkör vizsgálata: fázis és amplitúdóhelyes jelalakok felvétele méréssel.   

Hibakeresés  

3.4.2.6.7 Erősítők építése és mérése  

Erősítő kapcsolások építése és mérése valóságos és/vagy szimuláció segítségével. Doku- 

mentálás.  

Közös emitteres és közös source-ú alapkapcsolás építése. Munkapont beállításának elle- 

nőrzése méréssel. Kivezérelhetőség, feszültségerősítés, alsó és felső határfrekvencia meg- 

határozása méréssel.   

Invertáló és nem invertáló DC és AC alapkapcsolások építése. Ofszetkompenzálás megva- 

lósítása, be-, és kimeneti áram és feszültség meghatározása. Erősítés meghatározása mérés- 

sel. Frekvenciaátviteli jelleggörbe felvétele.  

Műveleti erősítős összeadó és kivonó áramkör építése. Be-, és kimeneti jelek mérése. 

Stabilizált tápegység vizsgálata (diszipatív, kapcsoló üzemű, DC-DC).  

Hibakeresés  
  
  
  

3.4.3  Digitális áramkörök tantárgy  

3.4.3.1  A tantárgy tanításának fő célja  

90/90 óra  
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A digitális technika alapfogalmainak megismerése. Kettes és tizenhatos számrendszer haszná- 
lata. Logikai függvények ismerete, használata. Logikai függvények egyszerűsítése, realizálá- 
sa. Összetett logikai hálózatok (kombinációs, aszinkron és szinkron) funkcionális ismerete.   

3.4.3.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

3.4.3.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

fizika,  matematika,  informatika  ismeretek,  logika,  villamosságtan,  egyismeretlenes 

egyenletek, mértékegységek  

3.4.3.4  A  képzés  órakeretének  legalább  60%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.4.3.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
  
 

Készségek, 

képességek 

Ismeretek 
Önállóság 

és felelősség 

mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 
Analóg és digitális  

jeleket különböző  

számrendszerekbe  

átszámol. 

Ismeri az analóg és digitális 
jelek közti kapcsolatot, 

átváltásokat tud végezni tízes, 
kettes és tizenhatos 

számrendszerek között. 
Teljesen 
önállóan 

Törekszik a megfelelő 
mérőeszköz 

kiválasztására, a mérés 
körülményeinek 

biztosítására. Betartja a 
vonatkozó 

munkavédelmi 
előírásokat. Alkalmazza 

a vonatkozó 
szabványokat. Törekszik 

a szakszerű és 
balesetmentes 
munkavégzésre 

Digitális oktatási 
anyagot használ 

A gyakorlatban 
előforduló kódókat 
felismeri, 8 biten 
átszámításokat 
végez 

Ismer különböző kódolási 
módszereket és alkalmazásuk 

területeit. Ismeri a 
gyakorlatban előforduló 

kódolási típusokat 

Instrukció 
alapján 
részben 
önállóan 

Információk 
felkutatása 

digitális 
forrásokból is 

Négyváltozós logikai 
feladatokat, tud 
egyszerűsíteni, 
realizálni NAND és 
NOR kapukkal. 

Ismeri a logikai 
alapműveleteket (AND, OR, 

NAND, NOR, XOR, XNOR, 
NOT), Boole-algebra 

azonosságait, a négyváltozós 
függvények egyszerűsítését 

 

Teljesen 
önállóan Mérési 

jegyzőkönyv 
készítése irodai 

és/vagy célszoftver 
használatával 

Funkcionális 
kombinációs 
hálózatokat 
felismer, bemér 

Funkcionális kombinációs 
hálózatok alkalmazásának 

ismerete 

Instrukció 
alapján 
részben 
önállóan 
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3.4.3.6  A tantárgy témakörei  

3.4.3.6.1 A digitális technika alapfogalmai, vizsgálati módszerei, alapáramkörei 

Analóg és digitális jelek jellemzőinek definiálása, a jelek két lehetséges értékének model- 

lezése:”0” vagy „1”. A működés leírását és a kommunikációt támogató számrendszerek. A 

tízes (ember), kettes (digitális áramkörök) és tizenhatos (kommunikáció) számrendszer al- 

kalmazásának okai. A számrendszerek jellemzői, átszámítások legalább 8 bites számtarto- 

mányban  

3.4.3.6.2 Gyakorlati kódolások 
A decimális és a bináris ábrázolást áthidaló BCD-kódok. Kód és kódolás fogalma. BCD, 
Johnson és Gray kódok, 2’komplemens jellemzői, gyakorlati alkalmazásának bemutatása  

3.4.3.6.3 Logikai függvények és egyszerűsítésük 

Biteken végezhető logikai műveletek, logikai függvények definíciója igazságtáblázattal. 

Egy (biztos”0”; biztos „1” ismétlés; negáció), két (AND, OR, NAND, NOR, XOR).   

A modell kiterjesztése többváltozós feladatokra: Boole-algebra definíciója, szerepe a digi- 

tális technikában.   

Boole-algebra alaptörvényei és azonosságai. A Boole-algebra alkalmazása. Többváltozós 

függvények algebrai egyszerűsítése.  

Az egyszerűsített függvények megvalósítása kapu áramkör szimbólumokkal. Logikai ka- 

puk (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR,) rajzjelei (európai, amerikai jelölések) Grafikus 

függvényábrázolás, minimalizálási megoldások. Négyváltozós függvények egy- szerűsítése 

adott feladat megoldására és felrajzolása kapu áramköri szimbólumokkal. Hazárdok 

fogalma, típusai, kiküszöbölésük módja  

3.4.3.6.4 Kombinációs hálózatok vizsgálata 

Funkcionális  kombinációs  hálózatok  blokkvázlata:  multiplexer,  demultiplexer/dekóder, 

aritmetikai áramkörök. Alapfeladataik, egyéb alkalmazási területeik  
  
  
  

3.5  Számítógép az elektronikában megnevezésű tanulási terület  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

144/144 óra  

A Számítógép az elektronikában tanulási terület felkészíti a tanulót arra, hogy a számítógépet, 
mint használati és fejlesztési eszközként alkalmazza az elektronikai feladatok elvégzése köz- 
ben.  

3.5.1  Számítógépes szimuláció tantárgy  

3.5.1.1  A tantárgy tanításának fő célja  

72/72 óra  
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A Számítógépes szimuláció tanulási terület oktatásának célja, hogy a diákok megismerjék az 

áramköri modellezés (szimuláció) és a virtuális mérőműszerek előnyeit, alkalmazásának lehe- 

tőségeit.  

3.5.1.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  

3.5.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.5.1.4  A  képzés  órakeretének  legalább  70%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.5.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
  
   

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság 

és felelősség 

mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

Áramköri rajzokat 
készít. 

Ismeri a villamos rajzjeleket, a 
CAD szoftverek felépítését, az 

áramkörtervezés 
szempontjait 

Teljesen 
önállóan 

Igényes munkájának 
tartalmi és formai 
követelményeire. 
Bemutatójában, 
magyarázatában 

figyelembe veszi a 
hallgató igényeit, 

elvárásait. 

CAD-program 
használata 

 

Áramköri 
szimulációkat 

futtat. 

Ismeri az alkatrész és 
áramkörkönyvtárak 

felhasználási módjait. Ismeri 
az áramkörök analízis 

üzemmódjainak kiválasztását 
és használatát. Képes 
egyszerű áramkörök 

szimulációját elvégezni. 

Teljesen 
önállóan 

Szimulációs 
szoftver 

használata 

NYÁK-tervet készít. 

Ismeri az automatikus 
huzalozás funkciót, képes 

optimalizált huzalozást 
készíteni. 

Teljesen 
önállóan 

Tervezőszoftver 
használata 

Bemutatja a 
virtuális 

mérőműszerek 
használatát. 

Virtuális 
műszerekkel 

méréseket végez. 

Ismeri a virtuális 
mérőműszerek felépítését, a 

jelátalakítók, szenzorok 
működési elveit, a 

számítógépes felület 
alapfunkcióit. 

Teljesen 
önállóan 

 

   
 
  

3.5.1.6  A tantárgy témakörei  

3.5.1.6.1 A számítógépes szimuláció  

A szimuláció szintjei: áramköri szintű szimuláció, logikai szintű szimuláció, kevert módú 

szimuláció.  
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Az analízis üzemmódjai: egyenáramú (DC) analízis, váltakozó áramú (AC) analízis, tran- 

ziens analízis.  

Szimulációs program használata:   

Munkaablak, alkatrészkészlet, mérőműszerek kezelése.  

Áramkörök építése. Alkatrész- és áramkörkönyvtár használata. Az alkatrészek jellemzői. Az 

áramköri könyvtár használata.   

Az áramkörök analízis üzemmódjainak kiválasztása és használata.  

Egyszerű áramkörök szimulációja  

Áramkörtervező CAD tervezőrendszer felépítése. Alkatrészek elhelyezése, tervezési szem- 

pontok. Automatikus huzalozás. Nyomtatás  

3.5.1.6.2 Virtuális mérőműszerek  

A virtuális mérőműszerek felépítése. Adatgyűjtő és -vezérlő műszer. Jelátalakítók, szenzo- 

rok. PC és a virtuális szoftverfelület. A mérőszoftver használata.  

Fejlesztői környezet. Input adatok bevitele. Output adatok megjelenítése. Blokk diagram. 

Eszközpaletta.  

Villamos mennyiségek mérése virtuális műszerekkel  
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3.5.2  Programozás alapjai tantárgy   72/72 óra 

 

3.5.2.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tanuló sajátítsa el a programkészítés alapvető lépéseit. Legyen képes a felvetett probléma 

megoldásához megfelelő lépéssorozatot (algoritmust) elkészíteni, a programot az algoritmus 

leírása alapján adott fejlesztői környezetben elkészíteni, annak működését ellenőrizni, szintak- 

tikai és szemantikai hibákat javítani. A feladat megoldásához információkat gyűjt (idegen 

nyelven is) és dolgoz fel.  

3.5.2.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

—  

3.5.2.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.5.2.4  A  képzés  órakeretének  legalább  70%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  
  
  
 
 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság 

és felelősség 

mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Alapszintű kódolást 
végez segítő 
weboldalak 
segítségével 

Ismeri a kódoláshoz 
használható információkat 

tartalmazó weboldalak 
elérhetőségét, kezelését. 

Instrukció 
alapján 
részben 
önállóan 

Nyitott a megoldandó 
programozási 

feladatok 
megértésére, 

motivált annak 
sikeres 

megoldásában. 

Internetes kódolást 
segítő weboldalak 

keresése, használata 

Alapszintű kódolást 
végez segítő 

eszközök 
használatával. 

végez segítő eszközök 
használatával. Ismeri a 
vizuális programozás 

kellékeit. 

Instrukció 
alapján 
részben 
önállóan 

Fejlesztői környezet 
használata, súgó és 
példamegoldások 

használata 

Fejlesztői 
környezetet 

feltelepít. 

Ismeri a programtelepítés 
lépéseit és feltételeit. 

Teljesen 
önállóan 

Szoftver beszerzése 
(legálisan), telepítés 

operációs 
rendszerhez 

Alapszintű 
programokat 
tervez, kódol. 

Ismeri a programtervezés és 
kódolás lépéseit. Ismeri az 
adott programozási nyelv 

adatkezelési, vezérlési, 
fájlkezelési, függvénykezelési, 

fájlkezelési lehetőségeit. 

Instrukció 
alapján 
részben 
önállóan 

Program leírásokat 
készítése, 

programozási nyelv 
és környezet 
választása és 

használata 
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Program működését 

ellenőrzi, tesztelé- 
seket végez, hibát 

keres és javít. 

 

Ismeri a hibaüzeneteket, a 
hibakeresési módszereket. 

Instrukció 
alapján 
részben 
önállóan 

 

Felhasználói és 
fejlesztői program 

dokumentációt 
készít. 

Ismeri a program 
dokumentációk tartalmi és 

formai követelményeit. 

Teljesen 
önállóan 

Irodai szoftverek 
használata 

 
  
  

3.5.2.6  A tantárgy témakörei  

3.5.2.6.1 Bevezetés a programozásba  

Ismerkedés a kódolás alapvető lépéseinek elsajátítását segítő weboldalakkal (pl. code.org, 
codecademy.org, stb.) és eszközökkel (Scratch, AppInventor, micro:bit,, Legorobots, prog- 
ramozható drón, Packet Tracer, IoT, stb).   

Feladat megoldásának egyes lépései, a lépések sorozatának meghatározása programozási 

nyelv használata nélkül a weboldal vagy segítő eszközök által kínált vizuális programozási 

(pl. blokkalapú programozás) lehetőségekkel.   

Egyszerű mobilalkalmazások készítése, robot irányítása, egyszerű IoT feladatok megoldása 

stb.   

Ebben a témakörben célszerű már használni a további témakörök egyes tartalmi részeit, 

fogalmakat, elnevezéseket (változó, értékadás, ciklus stb.)  
  
  
 3.5.2.6.2 Programozási nyelvek  

A programozási nyelvek áttekintése, csoportosítása, tulajdonságaik, felhasználási területeik 

alapján.   

Több elterjedt magas szintű, erősen típusos programozási nyelv (pl. C++, Python) fejlesz- tői 

környezetének kezelése, teszt forrásprogram létrehozása, fordítása, futtatása  

3.5.2.6.3 Változók használata  

A változó (és konstans) fogalma, a memóriafoglalás megértése.   
A változók deklarációja és definíciója, névadási szabályok alkalmazása.  A 
változók kezdőértékének és pillanatnyi értékének megkülönböztetése.  
Egyszerű adattípusok használata: logikai, karakter, valós, mutató.   

Összetett adattípusok használata: tömb (vektor), karakterlánc, többdimenziós tömb (mát- 

rix), struktúra (rekord)  

3.5.2.6.4 Adatkezelés  

Értékadás, kifejezések.   

Kifejezések kiértékelési szabályainak alkalmazása, precedencia szintek vizsgálata a gya- 

korlatban.   

Aritmetikai és logikai műveletek végrehajtása.   

Adatok beolvasása és kivitele, standard I/O perifériák kezelése.   

Véletlen számok generálása  

3.5.2.6.5 A programkészítés lépései  

Az adott probléma meghatározása, specifikációk megadása.   
A megoldás algoritmusának elkészítése leírónyelven vagy folyamatábrával.  
Programkód elkészítése leírónyelv vagy folyamatábra alapján.   
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Program futtatása, tesztelése, módszeres hibakeresés, nyomkövetéses hibakeresés, hiba ja- 

vítása.   

Programdokumentáció elkészítése  

3.5.2.6.6 Vezérlési szerkezetek használata  

Szekvencia, azaz az utasítások végrehajtási sorrendje.   

Utasítás blokkok, utasítások egymásba ágyazása.   
Egy- és többirányú elágazások (szelekció) használata egyszerű és összetett feltételekkel.  
Számláló, elöltesztelő és hátultesztelő ciklusok (iteráció) használata egyszerű és összetett 
feltételekkel  

3.5.2.6.7 Fájlkezelés  

Bináris és szöveges fájlok felépítésének vizsgálata.   

Fájl megnyitása olvasásra, írásra, módosításra.   

Fájl megnyitásának ellenőrzése.   

Fájlból olvasás, fájlba írás.   

Fájl végének figyelése, pozícionálás fájlban.   

Fájl lezárása  
  
  
  

 3.5.2.6.8 Függvények kezelése  

Paraméter nélküli függvények definiálása, visszatérési érték meghatározása, függvény vég- 

rehajtása függvényhívással.   

Lokális és globális változók szerepének megértése, definiálása, használata.  
Paraméteres függvények definiálása, paraméter átadása függvényhíváskor.  
Formális és aktuális paraméterek megkülönböztetése  

3.5.2.6.9 Projektfeladat  

Választott feladat megvalósítása: Algoritmus elkészítése leírónyelven vagy folyamatábrá- 
val, a program kódolása, tesztelése, hibaellenőrzés és javítás elvégzése. Programdokumen- 
táció elkészítése, portfólió szerkesztése.  

Javasolt más szakmai tantárgyak témaköreinek feldolgozása vagy a témakörökhöz kapcso- 

lódó segédprogram elkészítése  
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  3.6  Programozás megnevezésű tanulási terület  
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 218/218 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

 

A Programozás tanulási területen a diákok megtanulnak ipari környezetben szoftveres kiszolgáló 

rendszert üzemeltetni, diagnosztikai, konfigurációs és más segédprogramokat fejleszteni. 
 

 

3.6.1 Weblap készítés tantárgy 50/50 óra 

  

  

3.6.1.1   A tantárgy tanításának fő célja 

A  diákok  megtanulnak  egyszerű  weboldalakat  elkészíteni  HTML-leírónyelv  és  CSS- 

stíluslapok használatával. Megtanulnak igényesebb, felbontásfüggetlen (reszponzív) webol- dalt 

készíteni egy elterjedt keretrendszer vagy egy elterjedt CMS-rendszer használatával. A tanulók 

a weboldalt úgy készítik el, hogy az megfeleljen a weboldalakkal szemben támasztott biztonsági  

követelményeknek,  és  elkészítésekor  figyelembe  veszik  az  akadálymentesség irányelveit.  

3.6.1.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  

3.6.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.6.1.4  A  képzés  órakeretének  legalább  70%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.6.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
  
  
  

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Online webkészítő 

felületen weboldalt 

készít. 

Ismeri az online 

webkészítő 

felépítését, 

használatát. 

Teljesen 

önállóan 

Nyitott a 

weboldalak 

különböző 

készítési 

lehetőségeinek 

megismerésére és 

a legújabb dizájn 

irányzatok 

megismerésére 

Törekszik 

feladatának 

hibátlan 

elvégzésére 

Interneten online 

weblapkészítő 

felület keresése, a 

használat 

elsajátítása 

Egyszerű weboldalt 

készít HTML-nyelv és 

CSS használatával 

Ismeri a 

HTMLnyelv és a 

CSSstíluslap 

alapvető elemeit. 

Teljesen 

önállóan 

Weboldalt 

létrehozása irodai 

szoftverek 

használatával 

Igényes, reszponzív 

weblapot készít 

keretrendszer és CMS-

rendszer használatával. 

Ismeri a 

keretrendszer és a 

CMSrendszer 

használatát. 

Teljesen 

önállóan 

Szoftver beszerzése 

(legálisan), 

szerveren telepítése 
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Interaktív 

weboldalakat készít 

JavaScript 

segítségével. 

Ismeri a JavaScript 

nyelv elemeit és az 

eseményvezérelt 

webprogramozás 

alapjait. 

Teljesen 

önállóan 

Fejlesztői környezet 

használata 

 
 

 3.6.1.6  A tantárgy témakörei  

3.6.1.6.1 Online weboldal készítése  

Egyszerű weboldal készítése online felület használatával.   

Elemek használata, formázása, szerkesztése.   

Weboldal ergonómiai jellemzőinek megismerése, alkalmazása.   

Akadálymentesség irányelvei  

3.6.1.6.2 HTML-nyelv alapjai  

A HTML5 leíró nyelv alapvető elemei (tagek) és az elemek jellemzői (attribútumok).  

Egyszerű weblapok készítése HTML-nyelven  

3.6.1.6.3 CSS stíluslapok használata  

Stílusok és stíluslapok szerepe.   

CSS3-szelektorok és jellemzők (attribútumok) használata egyszerű weblapok készítésénél  

3.6.1.6.4 Keretrendszer használata  

A weblapok ergonómiai jellemzőinek figyelembevételével felbontásfüggetlen (reszponzív) 

weblap készítése egy elterjedt keretrendszer használatával (pl. Bootstrap).   

A keretrendszer aktuális komponenseinek ismerete, kiválasztása és használata  

3.6.1.6.5 CMS-rendszer használata  

Egy  elterjedt  tartalomkezelő  rendszer  (CMS)  telepítése,  alapvető  konfigurálása, 

felbontásfüggetlen sablon(ok) kiválasztása és telepítése.   

A CMS-rendszer használata a weboldal tartalmi és formai kialakítására, beépülő modulok 

(plug-in) telepítése.   

A CMS-rendszer és moduljainak frissítése  

3.6.1.6.6 JavaScript alapok  

JavaScript fejlesztői környezet használata.   

Egyszerű és összetett adattípusok használata, értékadás, aritmetikai és logikai műveletek 
elvégzése, elágazások (szelekció), ciklusok (iteráció) használata, függvénykezelés. 
JavaScript kódok beillesztése a HTML-kódba, DOM.  

Űrlapelemek és események kezelése  

3.6.1.6.7 Projektfeladat  

Választott feladat megvalósítása. Egyszerű interaktív, reszponzív weboldal készítése egy 

keretrendszer vagy CMS-rendszer használatával.   

Javasolt egy kiválasztott cég formai és tartalmi igényeinek megfelelő belső vagy internetes 

kísérleti weboldal elkészítése.   

Dokumentálás, portfólió szerkesztése  
    

3.6.2  Adatbázis kezelés tantárgy  

3.6.2.1  A tantárgy tanításának fő célja  

50/50 óra  



  2020. 

919 
 

A tanuló ismerje meg a relációs adatbázis felépítését, legyen képes az adattárolási feladathoz 

szükséges adatbázis megtervezésére, elkészítésére, a tárolt adatok kezelésére és a felhasználói 

hozzáférések beállítására. Sajátítsa el egy grafikus felületű adatbáziskezelő-rendszer használa- 
tát, valamint az SQL-nyelv alapvető parancsait.  
  
  
  
  

 3.6.2.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  

3.6.2.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.6.2.4  A  képzés  órakeretének  legalább  70%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.6.2.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
  
  
 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Egyszerű relációs 

adatbázist tervez. 

Ismeri a relációs 

adatbázis felépítését 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
Törekszik a 

probléma 

megértésére és 

motivált annak 

hibamentes 

megvalósításában. 

Online és helyi 

források, 

példamegoldások 

használata 

Egyszerű relációs 

adatbázist hoz létre. 

Ismeri a fejlesztő 

eszköz használatát 
Teljesen önállóan 

Fejlesztői környezet 

használata 

Adatmanipulációs 

feladatokat végez. 

Ismeri az alapvető 

SQ- parancsokat 
Teljesen önállóan 

Fejlesztői környezet 

használata 

 
 
  

3.6.2.6  A tantárgy témakörei  

3.6.2.6.1 Relációs adatbázis  

Adattábla fogalma és felépítése.   

Mező (oszlop) és rekord (sor) fogalma, szerepe.   

Elsődleges kulcs és idegen kulcs fogalma és szerepe, táblák közötti kapcsolatok célja, típusai.   

Indexelés fogalma, működése  

3.6.2.6.2 Alapvető adattípusok  

Különböző egész- és valósszám-típusok.   

Szöveg, logikai, dátum/idő típusok.  

3.6.2.6.3 Adatbázis kialakítás alaplépései  

Grafikus felületű adatbázis-kezelő használatával adattáblák létrehozása, megfelelő 

mezőtípusok kiválasztása, rekordok feltöltése manuálisan és importálással.   

Kulcsok meghatározása, táblák összekapcsolása.   

Felhasználói hozzáférések beállítása  
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3.6.2.6.4 Adatkezelési műveletek  

Grafikus kezelő felület és SQL-parancsok használata adatmanipulációra.  

Rekordok lekérdezése egyszerű és összetett feltételek használatával.   

Adatok csoportosítása és rendezett megjelenítése a lekérdezésben.  

Számított értékek meghatározása, beépített függvények használata.   

Táblák, rekordok, adatok létrehozása, módosítása, törlése  
  
  

 3.6.2.6.5 Projektfeladat  

Választott feladat megvalósítása. Többtáblás adatbázis kialakítása, felhasználói hozzáféré- 

sek beállítása, adatbázis feltöltése adatokkal, lekérdezéses és adatmódosító feladatok el- 

végzése. Feladat dokumentálása, portfólió szerkesztése.   

Javasolt: automatizált rendszerekből összegyűjtött adatok feldolgozása  
    

3.6.3  Programfejlesztés tantárgy  

3.6.3.1  A tantárgy tanításának fő célja  

118/118 óra  
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A tanuló sajátítsa el a programkészítés magasabb szintű lépéseit. Képes legyen grafikus fel- 

használói felületű diagnosztikai programot készíteni egy automatizált rendszer adatainak fel- 

dolgozásához és az adatokat adatbázisban tárolni. Tanulja meg az automatizált rendszer mű- 

ködésének tesztelésére alkalmas segédprogramok készítését.  

3.6.3.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  

3.6.3.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.6.3.4  A  képzés  órakeretének  legalább  70%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.6.3.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Objektum orientált 

programot készít. 

Ismeri az OOP 

alapfogalmait. 
Teljesen önállóan 

Törekszik a 

probléma 

megértésére és 

motivált annak 

hibamentes 

megvalósításában 

 

Eseményvezérelt, 

grafikus 

felhasználói 

felületű alkalmazást 

készít. 

Ismeri a 

leggyakoribb 

grafikus elemeket 

és eseményeket. 

Teljesen önállóan 

Fejlesztői 

környezet 

használata 

Adatbázist kezel 

alkalmazásból. 

Ismeri az 

SQLutasítások 

beépítésének 

módját. 

Teljesen önállóan 

Fejlesztői 

környezet 

használata 

Kapcsolatot épít ki 

egy automatizált 

rendszerrel. 

Ismeri a hardveres 

és szoftveres 

csatlakozási 

lehetőségeket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Kommunikációs 

kapcsolat 

kialakításához 

információgyűjtés 

digitális 

forrásokból is 

Diagnosztikai és 

tesztprogramot ír. 

Ismeri az 

automatizált 

rendszer 

kommunikációs 

lehetőségeit 

Teljesen önállóan 

Fejlesztői 

környezet 

használata 
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3.6.3.6  A tantárgy témakörei  

3.6.3.6.1 Az objektumorientált programozás alapjai  

Objektumok fogalma.   

Osztály fogalma, részei (adattag, metódus).   

Adattag típusok.   

Osztály létrehozása, példányosítás.   

Konstruktorok, mezők, jellemzők, metódusok, események készítése és alkalmazása  

3.6.3.6.2 Eseményvezérelt grafikus felületű alkalmazás készítése  

Grafikus felhasználói felület tervezésének ergonómiai szempontjai.   

Gyakran használt vezérlők, vezérlők eseményei.   

Eseménykezelő metódusok készítése, használata egyszerű programok megvalósításához. 

Vezérlők létrehozása, módosítása futásidőben.   

Párbeszédablakok létrehozása, használata  

3.6.3.6.3 Adtabázis-kezelő alkalmazás készítése  

Lokális vagy szerveren tárolt adatbázist elérő grafikus felhasználói felületű alkalmazás ké- 

szítése.   
Adatbázis adatainak kezelése: lekérdezés, létrehozás, módosítás, és törlés (SCUD) művele- 
tek az alkalmazásból, SQL-utasítások vagy beépített függvények használatával  

3.6.3.6.4 Diagnosztikai és tesztprogram készítése  

A  számítógép  és  egy  automatizált  rendszer  közötti  hardveres  kapcsolat  használatával 

szoftveres I/O kommunikáció kialakítása.  

Az automatizált rendszer tárolt vagy online adatainak begyűjtése, tárolása adatbázisban. 

Begyűjtött adatok feldolgozása, a kiértékelés numerikus vagy grafikus megjelenítése. Egy 

automatizált rendszer működését ellenőrző, egyes végrehajtási lépéseket a kiépített hardver- 

és szoftverkapcsolaton keresztül befolyásoló, tesztelő alkalmazás készítése számí- tógépen, 

tesztrutin készítése a rendszer vezérlőjén.  

Beavatkozók működtetése, érzékelők adatainak begyűjtése, az automatizált rendszer kom- 

munikációjának tesztelése (pl. valamelyik terepi buszrendszer működésének ellenőrzése). 

Programdokumentáció készítése  

3.6.3.6.5 Projektfeladat  

Választott feladat megvalósítása. Egy automatizált rendszer alapvető működési informá- 

cióinak lekérdezését és a begyűjtött adatok feldolgozását, megjelenítését megvalósító gra- 

fikus felhasználói felületű diagnosztikai program elkészítése, felhasználói és fejlesztői do- 

kumentációk elkészítése, portfólió szerkesztése.  
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 3.7  Ipari informatikai rendszerek megnevezésű tanulási terület  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

261/261 óra  

Az Ipari informatikai rendszerek tanulási terület felkészíti a tanulót, az ipari környezetben 

használt számítástechnikai eszközök hardver- és szoftvertámogatásának biztosítására. Megta- 

nulja vezetékes és vezeték nélküli hálózatok kiépítésének megtervezését, felügyeletét és a 
hálózatok üzemeltetési feladatainak ellátását.  

 

3.7.1  Hálózat kezelés tantárgy  

3.7.1.1  A tantárgy tanításának fő célja  

116/116 óra  
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A tanuló képes legyen ipari környezetben vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózati össze- 

köttetések fizikai kialakításának menetét megtervezni, és a kivitelezését koordinálni. Megta- 

nulja a cégen belüli távközlési rendszerek, internetkapcsolatok és belső hálózatok üzemelteté- 
si feladatait ellátni.  

3.7.1.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  

3.7.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.7.1.4  A  képzés  órakeretének  legalább  70%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.7.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Hálózati forgalmat 

megfigyel, elemez. 

Ismeri a 

TCP/IPmodell 

rétegeit és azok 

leggyakoribb 

protokolljait. 

Teljesen önállóan 

Törekszik a 

hálózati 

kommunikáció 

legoptimálisabb 

megvalósítására. 

Hálózati protokoll 

analizátor program 

használata 
Elkészíti egy 

hálózat címzési 

tervét. 

Ismeri az IPv4 és 

IPv6 címzések 

tulajdonságait. 

Teljesen önállóan 

Címszámításhoz 

célszoftver 

használata 

Vezetékes helyi 

hálózatot alakít ki, 

üzemeltet, 

hibaelhárítást 

végez. 

Ismeri az átviteli 

közegeket, azok 

tulajdonságait 

Teljesen önállóan 

Naprakész 

információ gyűjtése 

a vezetékes hálózat 

elemeiről 
Vezeték nélküli 

helyi hálózatot 

alakít ki, üzemeltet, 

hibaelhárítást 

végez. 

Ismeri a vezeték 

nélküli hálózatok 

típusait, 

tulajdonságait. 

Teljesen önállóan 

Naprakész 

információ gyűjtése 

a vezeték nélküli 

hálózat elemeiről 

Biztosítja a helyi 

hálózat hardveres 

és szoftveres 

védelmét. 

Ismeri a támadási 

és védekezési 

lehetőségeket. 

Teljesen önállóan 

Naprakész 

információ gyűjtése 

a biztonsági 

beállításokról 

 

 

 3.7.1.6  A tantárgy témakörei  

3.7.1.6.1 Hálózati modellek  

Az OSI és a TCP/IP hálózati modellek szerepének, a rétegek feladatának megismerése, 

megértése.   

A TCP/IP modell rétegeinek leggyakoribb protokolljai, azok szerepe a gyakorlatban. 

Hálózati forgalom megfigyelése hálózati protokoll analizátor programmal, az egyes proto- 

kollok működésének elemzése  
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3.7.1.6.2 Hálózati címzés  

Fizikai és logikai címek fogalma, hatóköreik, kapcsolatuk.   

Egyedi, csoportos, szórásos és loopback címtípusok.   

IPv4-címek felépítése, osztályos és osztály nélküli IPv4-címek, alhálózati maszkok. 

Alhálózatok kialakítása (VLSM).   
Privát és publikus IPv4-címek, NAT szerepe, működése, típusai.  
IPv6-címek felépítése, IPv4- és IPv6-címzés együttélési technikái  

3.7.1.6.3 Vezetékes LAN kialakítása 

A helyi hálózat felépítésének, összetevőinek megismerése.   

Az Ethernet technológia jellemzői, típusai.   

Az Ethernettel szemben támasztott ipari követelmények (ipari Ethernet) megismerése. 

Átviteli közegek fajtái, tulajdonságaik, kiválasztásuk szempontjai.   

Csavart érpáras és optikai kábeles helyi hálózat kiépítésének megtervezése, fali csatlako- 

zóaljzatok és lengő kábelek szerelése, ellenőrzése hálózati teszterrel.   
Kiépített vezetékes hálózatban módszeres hibakeresés műszeres méréssel, hibaelhárítás, 
dokumentálás.   

A modem, a kapcsoló és a forgalomirányító szerepe a hálózatban, működési elvük megis- 

merése.  

Helyi hálózatban használt kapcsolók és internetszolgáltatást biztosító forgalomirányítók, 

modemek üzembehelyezése.   

Végpontok hálózati konfigurálása, alapvető IP-adatok (IP-cím, alhálózati maszk, alapér- 

telmezett átjáró, DNS-szerver IP-cím) beállítása statikusan vagy dinamikusan, beállítások 

ellenőrzése segédprogramokkal, felhasználói alkalmazások konfigurálása, hálózati kom- 

munikáció működésének ellenőrzése.   
VoIP-telefonos rendszer kialakításának eszközei, megvalósítási lehetőségei.  
Módszeres hibakeresés segédprogramok és protokoll analizátor használatával  

3.7.1.6.4 Vezeték nélküli hálózatok kialakítása  

A vezeték nélküli átvitel fizikai jellemzői, elektromágneses jelterjedés tulajdonságai. 

Vezeték  nélküli  hálózatok  kialakításának  megtervezése  forrásdokumentumok,  előzetes 

tesztelések és műszeres mérések adatai alapján.   

PAN kialakítása Bluetooth használatával.   

WLAN kialakítása IEEE 802.11 szabványok használatával, cellák kialakítása, üzemelteté- 

se.   
Hozzáférési pontok telepítése, konfigurálása, PoE-alapú tápellátás biztosítása.  A kialakított 
hálózat lefedettségének feltérképezése műszeres merésekkel, kommunikációs tesztekkel, 
dokumentáció készítése.   

Vezeték nélküli kapcsolatok ellenőrzése, módszeres hibakeresés, hibaelhárítás, dokumen- 

táció készítése  
  
  
  
  

 3.7.1.6.5 Hálózatbiztonság  

Vezetékes hálózatok fizikai és szoftveres sérülékenységei, belső és külső támadási veszé- 

lyek.   
Fizikai behatások, természeti károk, EMI, RFI hatások elleni védelmi lehetőségek. 
Szoftveres védelmek eszközei, tűzfalak és vírusírtók telepítése, konfigurálása, rendszeres 
ellenőrzése, felügyelete.   

Biztonsági mentések és helyreállítások elvégzése.   

Alagúttechnikák használata (pl. VPN-IPsec) biztonságos távoli hozzáférések biztosítására. 

Vezeték nélküli hálózatok sérülékenysége, védelmi eszközei, hitelesítési, titkosítási mód- 

szerek.   
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Vállalati hálózatbiztonsági szabályok kialakítása.  

3.7.1.6.6 Hálózatüzemeltetés  

Alapvető helyi hálózati szolgáltatások (DHCP, DNS, web, stb.) konfigurációs beállításai- 

nak ellenőrzése szerveren, szolgáltatások elérésének ellenőrzése a kliensgépeken.   

Hálózati forgalomfigyelési módszerek, naplózási beállítások, hálózat monitorozása.  

Hálózatmonitorozó segédprogramok telepítése, konfigurálása, használata.  

Rendszerüzenetek, forgalmi adatok, naplóadatok kiértékelése, szükséges javítások, változ- 

tatások elvégzése.  

Dokumentáció készítése  

3.7.1.6.7 Projektfeladat  

Választott feladat megvalósítása. Egy termelőüzem helyi hálózatának megfelelő hálózat IP-
címzési tervének, logikai és fizikai topológiájának kialakítása, prototípus elkészítése 

szimulációs programmal, megvalósítás virtualizált szerverek és kliensek használatával. 

Tesztelés hardveres és szoftveres ellenőrző eszközök használatával.   

Monitorozási módszerek kiválasztása, monitorozási feladatok elvégzése.  

Módszeres hibakeresés, hibaelhárítás, dokumentálás, portfólió szerkesztése  
  
  

3.7.2  Számítógépes rendszerüzemeltetés tantárgy  

3.7.2.1  A tantárgy tanításának fő célja  

145/145 óra  

A tanuló képes legyen vállalati környezetben szerver-kliens hálózat kialakítására, Windows és 
Linux operációs rendszerek szerver- és kliensoldali üzemeltetésére. Tudja használni a rendel- 
kezésre álló felhőszolgáltatásokat. Alapvető rendszergazdai feladatokat lásson el.  

3.7.2.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  

3.7.2.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.7.2.4  A  képzés  órakeretének  legalább  70%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  
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 3.7.2.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Számítógép 

hardver- és 

szoftverüzemeltetést 

végez 

Naprakészen ismeri 

a hardver és szoftver 

összetevőket 

Teljesen önállóan 

Törekszik a 

számítógépes 

hálózat működését 

magas szinten 

tartani 

Hardver- és 

szoftverismereteket 

frissíti és használ 
Kliens operációs 

rendszereket 

üzemeltet. 

Naprakészen ismeri 

az elterjedt 

operációs rendszerek 

jellemzőit. 

Teljesen önállóan 
Operációs rendszert 

használ 

Hálózati operációs 

rendszereket 

üzemeltet. 

Ismeri a szerver 

szolgáltatásokat és 

beállításaikat. 

Teljesen önállóan 

Hálózati 

szolgáltatásokat 

használ 

Felhőalapú 

szolgáltatásokat 

használ. 

Ismeri a különböző 

felhőszolgáltatásokat 
Teljesen önállóan 

Felhőszolgáltatásokat 

használ 

 
  
  

3.7.2.6  A tantárgy témakörei  

3.7.2.6.1 Hardver és szoftver alapok  

Asztali és hordozható számítógépek hardver felépítése.   

F.  alkatrészek  (alaplap,  tápegység,  processzor,  memória,  háttértárak,  illesztő  kártyák, 

BIOS, stb.) feladata, működése, típusai.   

RAID típusok.   

Leggyakoribb külső perifériák (billentyűzet, egér, monitor, nyomtató, stb.) feladata, műkö- 

dése, típusai, csatlakozók.   

Mobileszközök hardver felépítése.   

Szoftverek csoportosítása.   

Operációs rendszerek feladata, típusai.   

Számítógépes rendszerek biztonsági fenyegetései, védekezései megoldások  

3.7.2.6.2 Számítógépes rendszerek üzemeltetése  

Új hardver és szoftver beszerzéséhez kapcsolódó igényfelmérés, javaslattétel, beszerzés le- 

bonyolítása, üzembehelyezés, telepítés, konfigurálás, tesztelés.   

Meglévő eszközök rendszeres hardver (megelőző karbantartás) és szoftver (frissítések) el- 

lenőrzése.   

Hardverhibák korlátozott mértékű javítása (fődarabcsere), javíttatás lebonyolítása. 

Szoftverhibák korlátozott javítása: újrakonfigurálás, újratelepítés.   

Rendszerbiztonsági feladatok elvégzése: biztonsági mentés és helyreállítás, vírusellenőr- 

zés, lokális tűzfal konfigurálása, szünetmentes tápegység üzemeltetése.  

Biztonsági házirend kialakítása, betartatása  

3.7.2.6.3 Virtualizáció  

Virtuális gépek fogalma, működése, beállításai.   

Konténerek fogalma, működése, beállításai.  
  
  
  
 3.7.2.6.4 Kliens operációs rendszerek kezelése 



  2020. 

928 
 

A Windows kliens operációs rendszer verzióinak naprakész ismerete, szoftver és hardver 

kompatibilitások ismerete.   

Linux kliens operációs rendszer legelterjedtebb disztribúcióinak naprakész ismerete, szoft- 

ver és hardver kompatibilitások ismerete.   

Vállalati környezetben felhasználói szoftverigény felmérése és az eredmény alapján a meg- 

felelő kliens operációs rendszer kiválasztása.   

Kliens operációs rendszer telepítése önálló hardveren és virtuális gépen, frissítés, alapvető 

konfigurációs  beállítások  elvégzése  (név,  dátum/idő,  időzóna,  nyelv  stb.),  szükséges 

illesztőprogramok telepítése, helyi felhasználók létrehozása, jogosultságok beállítása.  

Egyéb ki- és beviteli perifériák (nyomtató, szkenner stb.) csatlakoztatása, beüzemelése.  

Lokális tűzfal beállítása.   

Hálózati beállítások a szerver szolgáltatások eléréséhez.   

Felhasználói szoftverek telepítése, szükséges konfigurációs beállítások elvégzése. 

Felhasználói szoftver futtatása konténerben.   

Rendszerfelügyeleti programok kezelése, hibaüzenetek értelmezése, hibaelhárítás  

3.7.2.6.5 Windows szerver üzemeltetése  

Windows  Server  operációs  rendszer  verzióinak  naprakész  ismerete,  szoftver-  és 

hardverkompatibilitások ismerete.   

Windows Server telepítése, frissítése, alapvető konfigurációs beállítások elvégzése (név, 

dátum/idő, időzóna, nyelv, stb.).   

Szerepkörök kiválasztása és beállítása.   

Címtárszolgáltatás ismerete.   

Active Directory felépítése, szolgáltatásai.   

Active Directory telepítése.   

Szervezeti egységek, felhasználók, csoportok, számítógépfiókok létrehozása. 

Megosztások, kvóták konfigurálása, jogosultságok beállítása.   

Tűzfal beállítása.   
Szükséges hálózati szolgáltatások (DHCP, Webkiszolgáló, adatbázis-kiszolgáló, nyomtató- 
kiszolgáló, stb.) telepítése és alapvető beállítása.   

Csoportházirend beállítása.   

Távoli biztonságos elérés (RSAT) beállítása.   

Biztonsági mentés szolgáltatás beállítása.   
Server Manager rendszerfelügyeleti program kezelése, hibaüzenetek értelmezése, hibaelhá- 
rítás  

3.7.2.6.6 Linux szerver üzemeltetése  

Linux szerver operációs rendszer egyik elterjedtebb disztribúciójának naprakész ismerete, 

szoftver és hardver kompatibilitások ismerete.   
Linux telepítése, partícionálás, fájlrendszer(ek) kiválasztása, boot manager beállítása. 
Frissítés, alapvető konfigurációs beállítások elvégzése.   

Tűzfal és proxy szolgáltatás beállítása.   

Szükséges  hálózati  szolgáltatások  (DNS,  DHCP,  Webkiszolgáló,  adatbázis-kiszolgáló, 

fájlkiszolgáló, nyomtató-kiszolgáló stb.) telepítése csomagkezelő használatával.   

Hálózati szolgáltatások beállítása.   

Távoli biztonságos elérés (SSH) beállítása.   

Biztonsági mentés készítése.   
  
  
  
  
  

 Parancssor használata, fájlkezelés, könyvtárkezelés, jogosultságok beállítása, folyamatok 
kezelése, konfigurációs módosítások, naplóellenőrzések, parancssorból  
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3.7.2.6.7 Felhőalapú szolgáltatások használata  

Felhőalapú szolgáltatások fogalma, tulajdonságai.   

Magán, nyilvános és hibrid felhőszolgáltatások.   

Nyilvános felhőszolgáltatások használata.   

Infrastruktúra  szolgáltatás  (IaaS)  típusú  felhő  tulajdonságai,  használata  adattárolás  és 

webalkalmazás üzemeltetés igénybevételére.   

Platform szolgáltatás (PaaS) típusú felhő tulajdonságai, használata webfejlesztés igénybe- 

vételére.   

Szoftverszolgáltatás (SaaS) típusú felhő tulajdonságai, használata alkalmazások üzemelte- 

tésének igénybevételére  

3.7.2.6.8 Projektfeladat  
Választott  feladat  megvalósítása.  Helyi  szerver-kliens  rendszer  tervezése,  kiépítése 
virtualizáció használatával.   

Szerverszolgáltatások és kliens szoftverek telepítése, rendszer tesztelése, hibakeresés, 

hibaelhárítás, dokumentálás, portfólió szerkesztése. 
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 3.8  Ipari folyamatvezérlés megnevezésű tanulási terület  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

477/477 óra  

Az Ipari folyamatvezérlés tanulási terület felkészíti a tanulót, hogy ipari környezetben a digi- 
tális eszközzel jelfeldolgozási feladatokat tudjon elvégezni, számítógépes adatgyűjtő és jelfel- 
dolgozó rendszereket tudjon kezelni, ipari folyamatvezérlési feladatokat tudjon ellátni.  

3.8.1  Mikrovezérlő programozása tantárgy  

3.8.1.1  A tantárgy tanításának fő célja  

104/104 óra  
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A tanuló képes legyen egy elterjedt típusú mikrovezérlő fejlesztői környezetének használatá- val 

vezérlési és szabályozási feladatokat megvalósítani. Képes analóg és digitális érzékelők jelét 

feldolgozni, az analóg és digitális működtetésű beavatkozókat kezelni. Képes mind as- sembly 

szintű, mind magas szintű programozási nyelven (C, Python stb.) programot írni. Az érzékelők 

és beavatkozók működőképességét méréssel tudja ellenőrizni. Javasolt fejlesztő készletek: 

Arduino, PIC.  

3.8.1.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  

3.8.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.8.1.4  A  képzés  órakeretének  legalább  70%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.8.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Mikrovezérlőt 

assembly szinten 

programoz. 

Ismeri a 

mikrovezérlő 

hardver felépítését, 

az assembly 

utasításkészletet. 

Teljesen önállóan 

Törekszik a 

feladatok 

hibamentes 

elvégzésére. 

Mintaprogramok 

gyűjtése és 

elemzése Mikrovezérlővel 

vezérlési és 

szabályozási 

feladatokat lát el. 

Ismeri a fejlesztői 

környezetet, az 

utasítás készletet 

Teljesen önállóan 
Fejlesztői környezet 

használata 

Mikrovezérlőt 

hálózatba köti, 

hálózati 

kommunikációt 

valósít meg. 

Ismeri a hálózati 

kommunikáció 

lehetőségeit. 

Teljesen önállóan 
Fejlesztői környezet 

használata 

 

3.8.1.6  A tantárgy témakörei  

3.8.1.6.1 A mikrovezérlő felépítése  

A mikrovezélő részei: központi vezérlő, RAM, EEPROM és flash memóriák, I/O portok, 

soros kommunikációs vonalak, időzítő egységek, A/D átalakítók stb.  

Egy elterjedt típusú mikrovezérlő fejlesztőkártya felépítése, szoftverfejlesztő környezet ke- 

zelése.  

3.8.1.6.2 Assembly szintű programozás 

Központi vezérlő részei: ALU, regiszterek, jelzőbitek.   

Adat- és programmemória.  

Assembly utasítások felépítése.  

Utasításkészlet: aritmetikai, logikai, adatmozgató, vezérlésátadó, regiszterkezelő, bitkeze- lő.  
Belső perifériák kezelése. 
Megszakítások kezelése.  

Program optimalizálás kisszámú utasításra, rövid végrehajtási ciklusokra. 

Egyszerű assembly program írása, fordítása, letöltése, futtatása.  

Szintaktikai és szemantikai hibák javítása.  
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3.8.1.6.3 Programozás magas szintű programozási nyelven  

Alapvető feladatokat ellátó, egyszerű gyakorlóprogramok készítése magas szintű progra- 

mozási nyelven, programok fordítása, letöltése, futtatása.  

Megszakítások kezelése.  

Szintaktikai és szemantikai hibák javítása.  

3.8.1.6.4 Bemeneti elemek használata  

Egyszerű bemeneti elemek használata: kapcsoló, nyomógomb.  

Különböző fizikai mennyiségeket érzékelő átalakítók használata: hőmérséklet, 

páratartalom, nyomás, fényintenzitás, szín, gáz, nyúlás, elmozdulás stb. érzékelők 
használata. Érzékelők digitális értékének feldolgozása, érzékelők analóg értékének 

átalakítása és fel- dolgozása.  

Kombinált érzékelők soros adatátviteli kommunikációs (I2C, SPI) adatainak feldolgozása.  

3.8.1.6.5 Kimeneti elemek használata  

Az érzékelők feldolgozott adatai alapján analóg és digitális beavatkozó szervek és adat- 

megjelenítők működtetése: LED, kijelző (LCD, TFT, OLED), relé, motor (DC, szervo, lép- 

tető) stb.  

3.8.1.6.6 Hálózati kommunikáció  

Vezetékes és vezeték nélküli hálózati kommunikáció használata.  

Ethernet, WLAN- (WiFi) és bluetooth-kapcsolat kialakítása.  

Titkosított kommunikáció megvalósítása.  

3.8.1.6.7 Projektfeladat  

Választott feladat megvalósítása. Egy automatizált ipari folyamatot szimuláló szabályozó 
rendszer deszkamodelljének megtervezése, elkészítése, tesztelése, dokumentálása, portfó- lió 
szerkesztése.  

  
  
  
  
  

 

3.8.2  PLC programozás tantárgy  

3.8.2.1  A tantárgy tanításának fő célja  

62/62 óra  
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A tanuló ismerje meg a PLC-k különböző típusait, képes legyen kiválasztani az ipari folya- 

matvezérlésekhez megfelelő típust, továbbá szenzorokat és beavatkozókat illeszteni. Képes 
legyen folyamatvezérlést megvalósító programot írni, tesztelni, módszeresen hibát keresni, 

munkáját dokumentálni.  

3.8.2.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  

3.8.2.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.8.2.4  A  képzés  órakeretének  legalább  70%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.8.2.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

 
  

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Kiválasztja a 
feladathoz megfelelő 

PLC-t. 

Ismeri a különböző 
típusú PLC-k 
jellemzőit. 

Teljesen önállóan 

Törekszik a 

feladatok 

hibamentes 

elvégzésére. 

Online dokumentáció 
feldolgozása 

PLC-t köt be. 

Ismeri a PLC 
felépítését, ismer 

szenzorokat és 
beavatkozókat 

Teljesen önállóan  

PLC-t programoz, 
tesztel, hibát keres 

és javít. 

Ismeri a különböző 
programnyelvek 

elemeit 
Teljesen önállóan 

Alkalmazói szoftver 
konfigurálása és 

használata 

Dokumentációt 
készít. 

Ismeri a 
dokumentációkészítés 

előírásait. 
Teljesen önállóan 

Irodai szoftverek 
használata 

 
  
 

3.8.2.6  A tantárgy témakörei  

3.8.2.6.1 Programozható logikai vezérlők felépítése  

PLC-k felépítése, funkcionális egységei.  

CPU, memória típusok, időzítő/számláló, I/O egységek.  

Bemeneti és kimeneti elemek fajtái, PLC-hez való illesztésük.  

Leggyakoribb modulelemek: bemeneti, kimeneti, kommunikációs, táp, HMI stb.  

3.8.2.6.2 PLC programozás alapok  

Programozási nyelvek fajtái.  

Utasításlista elemei, használatuk.  

Létradiagram elemei, használatuk.  
  
  
  
  

 Fejlesztő környezet használata, programtervezés, egyszerű és összetett programok kódolása, 
módszeres hibakeresés, hibaelhárítás.  

Dokumentáció készítése.  
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3.8.2.6.3 Projektfeladat  
Választott feladat megvalósítása. Ajánlott egy ipari környezetet szimuláló tesztpad megter- 
vezése, kialakítása, amely egy gyártási folyamat lépéseit valósítja meg.   

Tesztelés, hibakeresés, hibaelhárítás, üzemeltetés, dokumentálás, portfólió szerkesztése.  
  
  

3.8.3  Irányítástechnikai alapok tantárgy  

3.8.3.1  A tantárgy tanításának fő célja  

77/77 óra  
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A tanuló képes legyen ipari folyamatvezérlések fizikai jellemzőinek értelmezésére, szenzorok 

analóg és digitális kimeneti jeleinek beolvasására és feldolgozására, aktuátorok működtetésé- re. 

Vezérlési vonalat és szabályozási kört valósít meg, működtet, hibaelhárítást végez. Számí 
tógépes adatgyűjtő és jelfeldolgozó rendszert konfigurál, méréselemzést végez.  

3.8.3.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  

3.8.3.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.8.3.4  A  képzés  órakeretének  legalább  70%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.8.3.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
  

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Vezérlési vonalat, 
szabályzó kört alakít 

ki. 

Ismeri az irányítási és 
vezérlési fogalmakat 

Teljesen önállóan 

A mérések elvégzése 
során törekszik a 

pontos 

munkavégzésre.. 

 

A/D és D/A átalakítót 
ellenőriz méréssel. 

Ismeri az A/D és D/A 
átalakítás 

megvalósítási 
lehetőségeit. 

Teljesen önállóan 

Mérőeszközök 
kiválasztásához és 

használatához 
információ gyűjtése 

Jelátalakítók 
működését méréssel 

ellenőrzi. 

Ismeri a 
jelátalakítások 

működését. 
Teljesen önállóan 

Mérőeszközök 
kiválasztásához és 

használatához 
információ gyűjtése Egy elterjedt típusú 

számítógépes 
adatgyűjtő és 
jelfeldolgozó 

rendszert kezel. 

Ismeri az adatgyűjtés 
és feldolgozás 

lépéseit. 
Teljesen önállóan 

Alkalmazói szoftvert 
konfigurálása és 

használata 
dokumentáció 

alapján 

 
 

3.8.3.6  A tantárgy témakörei  

3.8.3.6.1 Az irányítástechnika alapjai  

Irányítás fogalma.   

Irányítási rendszer felépítése, elemei.   

A vezérlési vonal fogalma, részei, vezérlési fajták.   

Vezérlőberendezések elemei, készülékei.   

A szabályozási kör fogalma, részei, felépítése, szervei.   

A szabályozások csoportosítása.   

Szabályozástechnikai tagok fogalma, fajtái.   

Lineáris, arányos, differenciál és integrál szabályozás.  

3.8.3.6.2 Adat- és jelfeldolgozás  

Jelek osztályozása.   

Analóg és digitális jelek jellemzői.   

Analóg-digitális átalakítás, mintavételezés, felbontás, kvantálás, szűrés, Fourier-sor. 

Digitális-analóg átalakítás.   

A/D és D/A átalakítók működésének vizsgálata méréssel.  
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3.8.3.6.3 Nem villamos mennyiségek mérése  

Nem villamos mennyiségek (hőmérséklet, páratartalom, nyomás, elmozdulás, távolság, 

gyorsulás, nyúlás, rezgés, hanghullám, szín, fényintenzitás, CO2-tartalom stb.) jellemzői. 

Nem  villamos  mennyiség  átalakítása  villamos  jellé,  jelátalakítók  (szenzorok  és 

aktuátorok).  

Jelátalakítók típusai, működési elvük, jellemzőik műszeres mérése.  

3.8.3.6.4 Számítógépes adatgyűjtés és feldolgozás  

Egy elterjedt számítógépes adatgyűjtő típus és jelfeldolgozó rendszer (pl. LabVIEW) keze- 

lése.  

Adatforrások integrációja.   

Mérésadatgyűjtés, adatbázis-integráció, adatok elemzése, riport készítése.  

Kimeneti elemek integrációja.   

Vezérlési vonal, szabályozási kör kialakítása, működés megvalósítása, kódolás.  

Tesztelés, hibakeresés, hibajavítás.  

3.8.3.6.5 Projektfeladat  

Választott feladat megvalósítása. Ajánlott egy ipari környezetben használható tesztpad ki- 

alakítása egy termék minőségi ellenőrzésére a gyártási folyamat során.   

Tesztelés, hibakeresés, hibaelhárítás, üzemeltetés, dokumentálás, portfólió szerkesztése.  
  
  

 

3.8.4  Robottechnika, CAD/CAM tantárgy  62/62 óra 

3.8.4.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tanuló képes legyen legalább egy ipari robot programozási környezetét használni, alapvető 

feladatok  elvégzéséhez  részprogramot  készíteni,  tesztelni,  módosítani.  Módszeresen  hibát 

keresni és elhárítani. Legyen képes az elektronika iparban használatos gyártó- és tesztelő be- 

rendezéseket kezelni.  
  
  

 3.8.4.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  

3.8.4.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.8.4.4  A  képzés  órakeretének  legalább  70%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.8.4.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
  

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Tervező programmal 
NYÁK-ot tervez. 

Ismeri a NYÁK 
tervezési stratégiákat 

Teljesen önállóan 
Nyitott a különböző 

ipari eszközök és 
használatuk 

megismerése iránt. 
Figyel a 

balesetvédelmi 

CAD-programot 
használata 

NYÁK-gyártó gépen 
alapvető 

beállításokat végez. 

Ismeri a NYÁKkészítés 
lépéseit. 

Irányítással 
CAM-programot 

használata 
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NYÁK-gyártás 
folyamatában 

ellenőrzé 

Ismeri az ellenőrzési 
módszereket. 

Irányítással 

szabályok 
betartására. 

Tesztberendezés 
használatát 
tartalmazó 

dokumentáció 
feldolgozása 

 
 
  
 
  

3.8.4.6  A tantárgy témakörei  

3.8.4.6.1 CAD alapok  

Egy NYÁK-tervező program alapszintű kezelése.   

Kapcsolási rajz importálása, alkatrészek kiválasztása, automatikus vagy kézi elhelyezése, 

huzalozási stratégia kiválasztása legalább két rétegű NYÁK esetén.   
Automatikus huzalozás után esetleges változtatások elvégzése, szükség szerint újra 
elhelyezés és újrahuzalozás.   

Kimeneti CAM-fájlok generálása.  

3.8.4.6.2 CAM alapok  

Egy NYÁK-gyártó gép alapszintű kezelése.   

Adat fájlok betöltése, NYÁK lemez előkészítése, rögzítése, szükséges szerszámok 

előkészítése, rögzítése.   

Gyártási folyamat elindítása, felügyelete.   

Egy beültető gép alapszintű kezelése.   
Vezérlő fájlok betöltése, NYÁK-lemez rögzítése, szükséges alkatrészek előkészítése. 
Gyártási folyamat elindítása, felügyelete.  

  
  
  
  
  3.8.4.6.3  Tesztelés, tesztberendezések kezelése  

NYÁK-gyártás és beültetés folyamán ellenőrzések, tesztelések elvégzése.  

Paszta ellenőrző (SPI) gép kezelése.   

Forrasztás előtti és utáni automatikus optikai ellenőrzés (AOI).  
In Circuit Test (ICT) berendezések, peremfigyeléses és funkcionális tesztberendezések 
kezelése.  

3.8.4.6.4 Projektfeladat  
Választott feladat megvalósítása. Egy ipari robottal automatizált részmunka feladat meg- 
tervezése, elkészítése, tesztelése, módszeres hibakeresés, hibaelhárítás, üzemeltetés, do- 
kumentálás, portfólió szerkesztése.  

  
  

3.8.5  Ipari és terepi buszrendszerek tantárgy  

3.8.5.1  A tantárgy tanításának fő célja  

91/91 óra  
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A tanuló képes legyen ipari és terepi buszrendszerek telepítésére, a kommunikációs vonalak 

hibáinak beazonosítására és a hibák elhárítására Képes legyen osztott intelligenciájú vezérlő 

rendszerek konfigurálására  

3.8.5.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  

3.8.5.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.8.5.4  A  képzés  órakeretének  legalább  70%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.8.5.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

CAN-, Fieldbus, 
Modbus, Profibus 

buszrendszert épít ki, 
működését ellenőrzi, 
hibaelhárítást végez. 

Ismeri az adott ipari 
busz felépítését, 

működését. 

Instrukció alapján 
részben önállóan Nyitott a feladatok 

megértésére, 
motivált azok sikeres 

végrehajtásában 

Dokumentáció be 
szerzése és 
használata 

SCADA és DCS 
rendszereket 

konfigurál, felügyel. 

Ismeri a SCADA és 
DCS kategóriájú 

irányítástechnikai 
rendszerek 
működését. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Dokumentáció 
beszerzése és 

használata 

 

3.8.5.6  A tantárgy témakörei  

3.8.5.6.1 Ipari buszrendszerek  

Soros és párhuzamos adatátvitel összehasonlítása.   

Buszrendszer fogalma.   

Szinkron és aszinkron adatátvitel.   

Ipari buszrendszerekkel szemben támasztott követelmények.   

Forrás/cél és előállító/felhasználó típusú hálózati adatmodellek.   

Csavart érpár zavarszűrő tulajdonsága.   

RS-232 és RS-485 átviteli szabványok technikai jellemzői, megvalósítása.  

3.8.5.6.2 CAN-busz kezelése  

A CAN-busz felépítése, MCU-k felépítése, csavart érpár lezárása.   

Lezárás ellenőrzése méréssel.   

CAN-busz műszaki jellemzői.   

Kis és nagy sebességű változat, sebesség és távolság kapcsolata.   

Ütközéskezelés, alkalmazott bitkódolás, csatlakozók.   

CAN adatkeret felépítése, az adatkeret mezői.   

Jelalakok, jelszintek, recesszív és domináns állapot.   
Adatkeret vizsgálata digitális oszcilloszkóppal, hibafelismerés, hibaelhárítás.  
Hibakeret felépítése, vizsgálata digitális oszcilloszkóppal.   
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Ütközéskezelés, azonosító mező szerepe, arbitráció, prioritás.   

Ütközéskezelés vizsgálata teszteléssel.   

Azonosító mező szerepe az adatfogadásban.   

CAN-busz hibakezelési módszere.   

CAN-buszos rendszer kialakítása, konfigurálása, forgalom tesztelése, hibafelismerés, hiba- 

elhárítás.  

3.8.5.6.3 Foundation Fieldbus kezelése  

A Foundation Fieldbus típusai.   

A Foundation Fieldbus H1 architektúrája, rétegei.   

Átviteli közeg, leágazás, szétágazás, kábelvég lezárása.   

Eszköztípusok, ütemezett és nem ütemezett kommunikáció.  

VCR-típusok, felhasználó blokkok, speciális szolgáltatások.   
Fieldbus-os rendszer kialakítása, konfigurálása, forgalom tesztelése, hibafelismerés, hiba- 
elhárítás.  

3.8.5.6.4 Modbus kezelése  

A Modbus rendszer felépítése, rétegei.  

Telegramok csoportosítása, felépítése.   

Adat- és címzési modell.   

Modbus ASCII, RTU és TCP telegramformátumok.   

Modbus-os rendszer kialakítása, konfigurálása, forgalom tesztelése, hibafelismerés, hiba- 

elhárítás.  

3.8.5.6.5 Profibus kezelése  

A Profibus változatai, rétegek elemei.  

Átviteli technológiák, buszhozzáférés.   

Profibus-DP jellemzői, eszköztípusai, profilok, GSD fájlok.  
  
  
  Profibus-PA feladata, eszköz profilok. Profibus-FMS feladata, szolgáltatásai.  

ProfiNet jellemzői, rétegei, profilok.  

Profibus-hálózat kábelezése, busz kábelek fajtái, csatlakozók.  

Profibus konfigurálása dokumentáció alapján.  
Profibus-os rendszer kialakítása, konfigurálása, forgalom tesztelése, hibafelismerés, hiba- 
elhárítás.  

3.8.5.6.6 SCADA/DCS  

SCADA és DCS kategóriájú irányítástechnikai rendszerek struktúrája, elemei, elemek sze- 

repe a rendszerben, elemek kommunikációja, fejlesztő szoftverek.  

Ember-gép kapcsolat (HMI) megvalósulása, központi adatgyűjtés, folyamatvizualizálás. 

A két kategória hasonlósága és különbsége.  

SCADA és DCS rendszer konfigurálása dokumentáció alapján.  

3.8.5.6.7 Projektfeladat  

Választott feladat megvalósítása. Ipari példa alapján egy folyamatirányító rendszer kialakí- 

tása tesztpadon egy választott buszrendszer alkalmazásával.   

Tesztelés, hibakeresés, hibaelhárítás, üzemeltetés, dokumentálás, portfólió szerkesztése.  
  
  

3.8.6  IoT tantárgy  

3.8.6.1  A tantárgy tanításának fő célja  

81/81 óra  



A tanuló képes legyen ipari környezetben előforduló adat- és jelfeldolgozó rendszert 
kialakí- tani, a rendszerben hálózati kapcsolatokat létesíteni. Képes legyen a rendszer 
működését fel- ügyelni célalkalmazás használatával, valamint módszeres hibakeresést, 
hibajavítást végezni.  

3.8.6.2  A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások  

—  

3.8.6.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

3.8.6.4  A  képzés  órakeretének  legalább  70%-át  gyakorlati  helyszínen  (tanműhely,  

üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.8.6.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

IoT vezérlőt üzembe 
helyez, bemeneti és 
kimeneti elemeket 

csatlakoztat. 

Ismeri a vezérlő 
felépítését, a 

fejlesztői 
környezetet 

Teljesen önállóan 

Nyitott a feladatok 
megértésére, 
motivált azok 

sikeres 
végrehajtásában 

Fejlesztői 
környezetet telepít, 

használ 

Vezérlő, szabályozó, 
adatgyűjtő 

feladatokat ellátó 
programokat ír. 

Ismeri vezérlési 
vonalat, a 

szabályozási kört 
Teljesen önállóan 

Fejlesztői 
környezetet 

használ 

IoT eszközöket 
hálózatba köt, 

hálózati 
kommunikációt 

valósít meg 

Ismeri a különböző 
hálózati 

kapcsolódási 
lehetőségeket 

Teljesen önállóan 
Fejlesztői 

környezetet 
használ 

Rendszerfelügyeletet 
lát el 

Ismeri a távoli 
hozzáférés 

lehetőségeit 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Rendszerfelügyeleti 
szoftvert használ 

  
  

 

3.8.6.6  A tantárgy témakörei  

3.8.6.6.1 IoT alapok  

Az IoT fogalma, alkalmazási területek áttekintése: ipar, közlekedés, egészségügy, 

mező- gazdaság, okos otthon stb.  

3.8.6.6.2 IoT eszközök kezelése  

IoT vezérlők (beágyazott eszközök) felépítése, fejlesztői környezet használata, 

programo- zás magasszintű programozási nyelv használatával. Javasolt eszköz: 
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Raspberry PI. Bemeneti elemek (kapcsolók, szenzorok stb.) és kimeneti elemek 

(beavatkozók, kijelzők stb.) kiválasztása az adott feladatnak megfelelően.  

Vezérlő, szabályozó, adatgyűjtő feladat elvégzése.  

Eszközök biztonságos (hitelesített) csatlakoztatása vezetékes (Ethernet) vagy vezeték 

nél- küli (WiFi, LoRaWAN, ZigBee, 4G/5G) hálózatra.  

Biztonságos (titkosított) kommunikáció kialakítása és információcsere megvalósítása 

az IoT vezérlők között (M2M), valamint az IoT vezérlők és hálózati eszközök 

(szerver, határ forgalomirányító stb.) között.  

A kommunikáció működésének ellenőrzése, módszeres hibakeresés, hibaelhárítás, 

doku- mentáció készítése.  

Az adatgyűjtés adatainak tárolása biztonságos (védett) szerver adatbázisban vagy 

felhő szolgáltatás igénybevételével a felhőben.  

Tárolt adatok feldolgozása célalkalmazásokkal.  

Rendszerfelügyelet ellátása helyi és távoli alkalmazásokkal.  

3.8.6.6.3 Drónok programozása 

Drónok (UAV) fogalma, alkalmazási területei: ipari (ellenőrzés), katasztrófavédelem 

(fel- kutatás), mezőgazdaság, szállítás, média, hobbi stb.  

Drónok üzemeltetésének, használatának jogi szabályai.  

Drónok típusai, felépítése, működése. Drónok üzemeltetése, biztonság. Drónok 

programozása adott programozási nyelven. Fejlesztői környezet használata, 

alapvető mozgások végrehajtása, szenzorok és kamerák kezelése, navigáció.  
Összetett mozgások programozása: visszatérés, útvonal bejárás, terület 
feltérképezés stb. Drón raj programozása.  

Mesterséges intelligencia alapfogalmai, alkalmazása tárgy felismerésében és követésében  

3.8.6.6.4 Projektfeladat  
Választott feladat megvalósítása. Egy kiválasztott, lehetőleg ipari alkalmazási 
területnek megfelelő  egyszerű  IoT  rendszer  megtervezése,  elkészítése,  tesztelése,  
dokumentálása, portfólió szerkesztése.  
 
 
Projektfeladatok részletesen kidolgozva a 9. és 10. évfolyamra a szakmai program 
mellékletében található. 
 
 

 


