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Bevezetés 

"Én azok közül, akik a magyar ifjúságnak dolgát 

a tanulásban elősegítik a legkisebb vagyok, 

de szándékomra nézve, amellyel a cél  elérésére 

törekszem nincs aki rajtam kifogjon." 

          (Apáczai Csere János) 

 

Intézményünk rövid bemutatása 

 

Iskolánk szakmai fejlődése nagy utat tett meg az 1889-es dátumtól, amikor a Kereskedők és Gazdák köre 

először indított kereskedelmi tanfolyamot fiútanoncok részére városunkban. 1922-től az elődiskola neve 

Nyíregyházi Alsófokú Kereskedelmi Iskola, majd 1945-től Kereskedőképző Iskola. 1954-ben Kereske-

delmi és Közétkeztetési Tanulóiskola néven találjuk meg a városi iskolák sorában. A középiskola a Köz-

gazdasági Középiskolában működött, attól 1949 nyarán függetlenedett. 1975-ben költözött a két jogelőd 

egy fedél alá, jelenlegi helyünkre, s közös igazgatás alatt vált a középfokú kereskedelmi,- vendéglátóipari,- 

idegenforgalmi szakemberképzés bázisává. 

Iskolánk az elmúlt évek során sikeresen tudott alkalmazkodni a megváltozott gazdasági-társadalmi 

igényekhez. Szerteágazó képzési szerkezetünkkel az igényeknek megfelelően biztosítjuk a korszerű elmé-

leti-gyakorlati oktatás feltételeit. Az elmúlt évtizedekben nem volt olyan korszerűsítési program a hazai 

szakképzésben, amelynek ne lettünk volna részesei. A szakképzés átalakítása jelenleg is tart. Intézményünk 

a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tagja. 

Szakképző iskolaként érettségire, szakmai vizsgára készítjük fel tanulóinkat a szakközép és szakis-

kolai tagozaton egyaránt. A tanulóinkat szerte a megyéből iskolázzuk be. A nyolcadikos tanulók, és szüleik 

által kedvelt iskola vagyunk, saját lánykollégiummal rendelkezünk. Elmondható, hogy generációkon ke-

resztül érkeznek hozzánk egy-egy család tizenéves csemetéi. 

Iskolánk épülete 1975-ben épült, de már 1985-ben bővítették, a nagy jelentkezőszám miatt. Az épü-

let jó állapotban van, technikai felszereltsége a világbanki programnak, pályázatoknak és a szakképzési 

alap jó felhasználásának köszönhetően átlagon felüli. 

Az épületben található a szakképzéshez nélkülözhetetlen tankonyha, felszolgáló- és cukrász kabinet, illetve 

taniroda és pénztárgépes szaktanterem, és a gyakorlati képzés modern eszközökkel felszerelt fontos színte-

rei. 

Az informatikai képzést négy, jól felszerelt informatika szaktanterem biztosítja. 

Iskolánk tanulóinak tanulmányi eredménye az érettségire felkészítő szakaszban évek óta a 4,0 kö-

zelében van. A szakiskolai tagozaton és a szakképzésben megyei és országos szinten kimagasló eredmé-

nyekkel büszkélkedhetünk. Megyei szinten is meghatározóak iskolánk vendéglátós és kereskedő képzései 



4 

 

szakács, cukrász, pincér, vendéglátó eladó, vendéglátásszervező-vendéglős, turisztikai szervező-értékesítő, 

eladó és kereskedő szakmákban. 

Tanulóink meghatározó résztvevői a megye kereskedelmi, vendéglátóipari, turisztikai munkaerőpiacának. 

Vendéglátós diákjaink a városi rendezvények segítői, aktív résztvevői. 

Az iskolánkban két tanítási nyelvű idegenforgalmi, valamint turisztikai tagozaton, kimagasló német nyelvi 

képzésen tanulhatnak a hozzánk járó diákok. 

Továbbtanulási mutatóink, nyelvvizsga- és érettségi eredményeink alapján, a szakközépiskolai kategóriá-

ban országos szinten is előkelő helyre került iskolánk. 

Iskolánk a szakmai és módszertani képzés központja. Rendszeresen szervezünk továbbképzéseket, tanfo-

lyamokat, felnőttképzéseket. 

A pedagógiai munkát 76 fős tantestületünk végzi, a szakmai munkaközösségekben. Felkészültség, 

igényesség jellemzik odaadó munkájukat. Mindez gyerek centrikus gondolkodásmóddal összekapcsolva 

diákjaink sikeres szereplését eredményezi a szakmai és közismereti versenyeken. Évek óta megyei- és or-

szágos versenyeken elért sikerekre, rangos helyezésekre lehetünk méltán büszkék. Tovább tanulóink felvé-

teli eredményei a sikeres felkészítésünk bizonyítékai. 

Iskolánkban jó a közösségi élet, melynek alapja egy jól működő diákönkormányzati munka, és szá-

mos, jó hagyománnyal rendelkező rendezvény (Sipkay hét, Diáknap, Verébavató, Sportnap, Egészségnap, 

Vacsoraestek). 

Büszkék vagyunk arra, hogy mi vagyunk 1989 óta a SIPKAY. Rangunk van, amit meg kell tartani. 

Eredményeink szépek, de tudjuk, hogy a jót is lehet még jobbá tenni. Ez a célunk, ez a feladatunk, ezen 

dolgozunk. 

 

"Ha az ember meg tudja mutatni a gyermekeknek, 

 ami valaha őt boldoggá tette, 

 s a gyermek ezt megértve a saját örömével tetézi azt 

 - nos, ez a boldogság! Aki boldog, könnyen boldogít másokat." 

 

 

 

 

       Tóthné Zsigó Zita 

          igazgató  
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1. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum nevelési programjának intézményi kiegészítése 

 

1.1 Hagyományaink 

Jelképek: 

- iskolazászló, 

- iskolai embléma, 

- formaruha, 

- Sipkay-díj emlékérem, 

- Közösségért díj emlékérem, 

- maturandusok szimbólumai, 

- verébjelvény-egységes póló, sapka az iskola nevének monogramjával 

 

1.2 Hagyományőrző tevékenységek 

- A kilencedik évfolyamos tanulók beilleszkedését segítheti az augusztus végi Verébtábor. 

- Az iskola teljes jogú polgárjává fogadják be az idősebbek az új sipkaysokat a Verébavatón. 

- A tanulóifjúság széles körét mozgatja meg a névadó tiszteletére szervezett Sipkay-hét, mely az 

alábbi rendezvényekből áll: 

o Hétfő – kereskedő nap (kereskedelmi munkaközösség bemutatkozása) 

o Kedd – vendéglátó nap (vendéglátó munkaközösség bemutatkozása) 

o Szerda – sport nap (csapatvetélkedők az iskola osztályainak) 

o Csütörtök – egészségnap (az egészséges életvitel bemutatását szolgáló nap) 

o Péntek – a Verébavató napja 

- A szórakoztatva tanulás legjobb példája a karácsonyi forgatag megrendezése. Az egészséges ver-

senyszellem, az ízlésformálás, az értékesítés öröme ösztönzi a tanulókat e nap megrendezésére. 

- Az angol, a német, az orosz, az olasz és a magyar karácsony hangulata, hagyománya elevenedik 

meg a Nemzetek Karácsonya elnevezésű, egész napos rendezvényünkön. 

- A Magyar Kultúra Napján megkoszorúzzuk névadónk mellszobrát.  
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1.3 A tanévben tervezett versenyek munkaközösségenként 

munkaközösség megnevezés leírás 

természettudományos 
Természettudományi vetél-

kedő 

9. évfolyam tanulóinak a természettudomá-

nyos tantárgyakból 

kereskedelmi 

ASZÉV verseny 
Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak  

Versenye 

OSzTV Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 

SzKTV Szakma Kiváló Tanulója Verseny 

Idegen nyelvi 

versmondó verseny idegen 

nyelven 

szabadon választott verset kell elmondani a 

tanulóknak idegen nyelven 

szövegértési verseny 
angol és német nyelvű verseny egy előre ki-

jelölt elolvasott könyvről, illetve szövegről 

fordító verseny szakközépis-

kola, szakiskola 12. évfolyam 

végzős tanulóknak kereskedő, vendéglátó 

szakmai szöveg fordítása idegen nyelven 

OKTV országos középiskolai tanulmányi verseny 

szövegértési és ország isme-

reti vetélkedő idegen nyelven 

általános iskola 7.-8. évfolya-

mai számára 

angol és német nyelvű országok kultúrájá-

nak, földrajzi adottságának, kiemelkedő 

személyiségének megismertetése 

német nyelvi verseny (Besse-

nyei Gimnázium, Kisvárda) 

nyelvi feladatok (szövegértés, nyelvtan, or-

szág ismeret) 

német ország ismereti vetél-

kedő (Debreceni Egyetem) 

Európai Unióról szóló ismeretek, a Berlini 

fal lebontása, a két Németország egyesítése 

témakörök 

matematika 

szakiskolai háziverseny 
9.-11. évfolyamos tanulók részére matema-

tika verseny 

OSzKTV 
Országos Szakiskolai Közismereti Tanul-

mányi Verseny 

szakközépiskolai háziverseny csapatverseny, csapatonként 3 fő részére 

OKTV országos középiskolai tanulmányi verseny 

vendéglátás 

Farsang Kupa Tata 
Nemzetközi terítési, cukrász és szakács ver-

seny (felnőtt és diák kategória) 

Pulyka Napok Debrecen 
Nemzetközi terítési, cukrász és szakács ver-

seny (felnőtt és diák kategória) 
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Pelikán Kupa Szolnok 
Nemzetközi terítési, cukrász és szakács ver-

seny (felnőtt és diák kategória) 

Göndöcs Benedek Országos 

Verseny Gyula 

Nemzetközi terítési, cukrász és szakács ver-

seny (felnőtt és diák kategória) 

Gundel Károly Nemzetközi 

Verseny Budapest 

Nemzetközi terítési, cukrász és szakács ver-

seny (felnőtt és diák kategória) 

Schnitta Sámuel Emlékver-

seny Miskolc 
Hazai terítési, cukrász és szakácsverseny 

Grillázs Majális Lajosmizse 
cukrászati felnőtt és diákverseny, grillázs 

készítés 

Szabadtéri sütő-főző verseny 

Bogács 
Nemzetközi szabadtéri szakács verseny 

Ízutazás Sopron 
Nemzetközi terítési, cukrász és szakács ver-

seny (diák kategória) 

Haller Kupa Mosonma-

gyaróvár 

Nemzetközi terítési, cukrász és szakács ver-

seny (diák kategória) 

Gaál Sándor emlékverseny Terítési verseny 

Krúdy Kupa megyei verseny Megyei terítési, cukrász és szakács verseny 

SzKTV Szakma Kiváló Tanulója Verseny 

testnevelés 

Diákolimpiai versenyek 
kosárlabda, labdarúgás, tollaslabda, atlétika, 

úszás, röplabda 

SzODSE Kupa 

szakiskolások és szakközépiskolások to-

vábbjutásos regionális és országos sportver-

senye 

Sipkay Kupa 
labdarúgás, röplabda, kosárlabda meghívá-

sos verseny 

Nemzetközi Kosárlabda Torna 

Bécs 

Hagyományosan a tavaszi szünetben szer-

vezett nemzetközi torna 

Informatika OSzKTV 
Országos Szakiskolai Közismereti Tanul-

mányi Verseny 

Könyvtár 

Szake - Európai Unió 
Szakiskolai Tanárok Kulturális Egyesületé-

nek vetélkedője 

Szake - Örökségünk 48 
Szakiskolai Tanárok Kulturális Egyesületé-

nek vetélkedője 
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Szake - Magyarország az én 

hazám 

Szakiskolai Tanárok Kulturális Egyesületé-

nek vetélkedője 

Sipkay hét - Sipkay vetélkedő 
Iskolánk névadójáról elnevezett vetélkedő 

kilencedikeseknek 

humán 

Implom József Helyesírási 

Verseny 
Országos Nyelvészeti Verseny 

Édes Anyanyelvünk Országos Irodalmi és Nyelvészeti Verseny 

Szép Magyar Beszéd Országos Irodalmi és Nyelvészeti Verseny 

OSzKTV 
Országos Szakiskolai Közismereti Tanul-

mányi Verseny 

Dr. Nagy B József emlékver-

seny 
Országos Verseny 

 

1.4 A tanulmányok alatti vizsgák vizsgatárgyainak részei és követelményei, értékelése 

Tantárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Magyar nyelv és irodalom;  

Magyar-kommunikáció 
x x  

Matematika x (x)  

Történelem társadalmi és állampol-

gári ismeretek; 

Társadalomismeret 

 

x x  

Idegen nyelv (Angol nyelv; Német 

nyelv; Olasz nyelv; Orosz nyelv) 
x x  

Fizika x (x)  

Kémia x (x)  

Biológia x (x)  

Földrajz x   

Természetismeret x (x)  

Komplex természettudományos tan-

tárgy 
x (x)  

Pénzügyi és vállalkozási ismeretek x x  

Informatika   x 

Ének-zene  x  

Emberismeret és etika  x  

Filozófia x   
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Művészetek x   

Testnevelés; 

Testnevelés és sport 
  x 

Sportelmélet modulok x   

Megjegyzések: 

1) (x) jelentése a szóbeli vizsgáknál: csak akkor van szóbeli, ha az írásbeli elégtelen. 

 

A szakmai elméleti tantárgyak esetén az SZVK által meghatározottak szerint írásbeli vagy szóbeli. 

Szakmai gyakorlati tantárgyból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője 

azt engedélyezte. 

A vizsgatárgyak követelményeit az iskola nevelőtestülete a helyi tantervében határozza meg. 

A vizsgatárgyak követelményrendszere minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfo-

lyam adott tantárgyának az intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák értékelése szakközépiskolai tagozaton: 

Szakmai tantárgyak Közismereti tantárgyak Érdemjegy 

0-41 % 0-24 % elégtelen (1) 

41-55 % 25-39 % elégséges (2) 

56-70 % 40-59 % közepes (3) 

71-85 % 60-79 % jó (4) 

86-100 % 80-100 % jeles (5) 

 

A tanulmányok alatti vizsgák értékelése szakgimnáziumi tagozaton: 

Szakmai tantárgyak Közismereti tantárgyak Matematika Érdemjegy 

0-29 % 0-29 % 0-24 % elégtelen (1) 

30-49 % 30-44 % 25-39 % elégséges (2) 

50-69 % 45-64 % 40-59 % közepes (3) 

70-84 % 65-84 % 60-79 % jó (4) 

85-100 % 85-100 % 80-100 % jeles (5) 

 

1.5 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai  

A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával a beiratkozása napjától tanulói jogviszonyban 

áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján 

történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön 

létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, 

továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. 

A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon teszi közzé az intézmény. 

Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai munkaközös-

ség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az intézményvezető dönt. 
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1.6 A felvételi eljárás különös szabályai 

Az iskolai felvételi eljárás során azonos teljesítményt elérő tanulók rangsorolásának elvei. Az intéz-

mény igazgatója az iskolai felvételi eljárás befejezését követően tanulmányi területenként elkészíti az ide-

iglenes felvételi jegyzéket. A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor 

elkészítésénél előnyben kell részesíteni: 

a) A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

b) Akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyén, telephelyén talál-

ható 

c) Akinek sajátos helyzete azt indokolja 

- testvére iskolánknak tanulója, vagy tanulója volt 

- szülője, gondviselője az iskola vagy más Nyíregyháza megyei jogú városban működő 

közoktatási intézménydolgozója 

- testvére, szülője, gondviselője fogyatékos vagy tartósan beteg 

1.7 Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 

Iskolánk a 2012/2013-as tanév óta szervez, illetve koordinál közösségi szolgálatos tevékenységet. 

Programjainkat az évek során jelentősen kibővítettük a törvényi előírásoknak megfelelően. 

A közösségi szolgálatot az iskolai nevelés fontos részének tartjuk, hiszen jelentősége a személyiség- 

és a közösségfejlesztés terén vitathatatlan. Lehetőséget kínál a szociális, társadalmi érzékenység kialakítá-

sára; segíti a felelős állampolgárrá válást; és olykor a pályaorientációban, pályaválasztásban is kiemelkedő 

szerepe van. 

Fontosnak tartjuk, hogy a diákok érdeklődésüknek megfelelően választhassanak az iskola által meg-

szervezett vagy a maguk által javasolt, és természetesen az iskola által elfogadott tevékenységek közül. A 

közösségi tevékenység egyfajta szolgálat és tanulás is egyben, melyhez a szülők hozzájárulása is szükséges. 

Törekszünk arra, hogy diákjaink minél több területen kipróbálhassák magukat, ugyanakkor bátorítjuk a 

hosszú távú kapcsolatok kialakulását is diákok és fogadó szervezetek között. 

Iskolán belüli tevékenységre is van lehetőség. Az így ledolgozott órák száma nem lehet több 10-nél.  

 

Az IKSZ szervezés menete:  

- A belépő osztályokat (9. évfolyam) és szüleiket az iskolába való beiratkozáskor, majd az első szülői érte-

kezleten (szeptemberben) az iskolai koordinátor vagy az osztályfőnök tájékoztatja az IKSZ szabályairól. 

- A szülők egy Jelentkezési lap kitöltésével és aláírásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük a tanul-

mányi ideje alatt közösségi tevékenységet végezzen. 
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- Az iskola belső használatú Közösségi szolgálati naplót készít, amit minden tanuló megkap, és a szerzett 

tevékenységek óraszámát ebben vezettetik a Fogadó szervezettel, és igazoltatják az osztályfőnökeikkel. A 

napló a tanuló tulajdona, de biztonsági okokból az osztályfőnök is őrizheti. 

- A szerzett órákat az iskolai koordinátor egy belső használatú központi naplóban vezeti, melyet minden 

tanév végén az iskola igazgatójával hitelesíttet. 

- Tanév végén az osztályfőnökök az adott évben megszerzett órák számát záradékkal rögzítik a bizonyít-

ványban és a törzslapon.  

- Az iskola által szervezet vagy koordinált közösségi tevékenységre a koordinátornál lehet jelentkezni. 

 - Az egyénileg szervezett tevékenységet, annak igazolási módját az iskola koordinátorával egyeztetni kell. 

- Az IKSZ-es tevékenység keretében a Fogadó intézmény és az iskola együttműködési megállapodást köt, 

ebben rögzítik az együttműködés feltételeit (határidőket, személyi feltételeket, végezhető tevékenységet, 

elérhetőségeket, stb.).  

- A Köznevelési törvény és végrehajtási rendelete értelmében az IKSZ keretében tanítási napokon min.1, 

max. 3 óra szolgálat végezhető. Tanítási napokon kívül min. 1, max. 5 óra.  

 

a. Az igazgató feladatai az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatban:  

- a tevékenység felügyelete, ellenőrzése,  

- az együttműködési megállapodások megkötése,  

- az iskolai koordinátor kinevezése,  

- a koordinátor munkáját segítők körének meghatározása,  

- a szervezett tevékenységek rögzítése a pedagógiai programban, 

- az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos iratok kezelésének szabályozása,  

- az igazolások kiadása iskolaváltás esetén, illetve az érettségi vizsga előtt,  

- a tantestület tájékoztatása a programról.  

 

b. A koordináló pedagógus feladatai:  

- fogadó szervezetek felkutatása, kiválasztása és ezekről a diákok tájékoztatása, 

- az együttműködési megállapodások előkészítése, 

- a diákok közösségi szolgálati naplójának vezetése, a teljesítés igazolása,  

- diákok felkészítése,  

- pedagógiai feldolgozás, kísérés, iskolai zárás megszervezése,  

- kapcsolattartás.  

 

c. Az osztályfőnök feladatai:  
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- A tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával a közösségi 

szolgálattal összefüggő tevékenység nyilvántartása (törzslap, bizonyítvány), 

- tájékoztatás (szülők, diákok), 

- pedagógiai feldolgozás, kísérés, iskolai zárás megszervezése, 

- a közösségi szolgálati napló kitöltetése a szülőkkel és a diákokkal,  

- egyéni célok kialakítása szülőkkel, diákokkal együttműködve. 

 

Az iskolában végezhető közösségi szolgálatról: 

- IKSZ keretében végzett tevékenységnek számít: 

1. A 8. évfolyam számára szervezett központi felvételin való ügyelet szervezése, tartása.  

2. A ballagás előtti iskola környéki takarítás és a ballagáson sorfal állása, díszítő tevékenység végzése.  

3. Alapítványi bál, és a nagyobb iskolai rendezvények (amelyek többnyire hétvégén és nem tanítási időben 

vannak), pl. szalagavató, ballagás megvalósításának segítése. 

4. Az iskolai könyvtár munkájának segítése (pl. év végi selejtezés, könyves bolhapiac szervezése, stb.) 

5. Az iskola profiljából adódó rendezvények hosztesz vagy felszolgáló jellegű segítése (pl. Szakmák éjsza-

kája, Centrumos karácsony, stb.) 

 

- Nem IKSZ-es tevékenység:  

1. Iskolaidőben zajló rendezvény, sporttevékenység segítése.  

2. Iskolai ünnepélyek, megemlékezések rendezése, azokon szereplés.  

3. DÖK-ös rendezvények szervezése és lebonyolítása. 

 

Egyénileg szervezett tevékenység:  

- Olyan külső szervezetnél, amelynek a diák tagja (pl.: sportegyesület, énekkar, cserkészcsapat…) egyéni 

kérésre végezhető szolgálat. Az ott ellátott feladat csak abban az esetben tekinthető az IKSZ körébe tarto-

zónak, ha a tevékenység kiegészül aktív, egyéni, az iskolai közösségi szolgálat jogszabályban említett te-

rületein ellátandó többletfeladattal.  

- Az egyénileg szervezett tevékenységeket minden esetben előzetesen az iskolai koordinátorral egyeztetni 

kell.  

- A külső helyszínen kiállított igazolás elfogadásáról az iskolai koordinátor dönt.  

 

Az igazolások leadásáról:  

A teljesítésről szóló igazolásokat az alábbi határidőket figyelembe véve kell leadni a koordinátornak:  

a. a szeptember-december folyamán végzett tevékenységről szólókat a téli szünet kezdetéig; 

b. a január 1. után elvégzett tevékenységről legkésőbb május 31-ig; 
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c. a május 31. után, ill. nyáron végzett szolgálatról szólókat a következő tanév szeptember 30-ig (és ez már 

az új tanévben kerül elszámolásra). 
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2. Az intézmény helyi tanterve, szakmai programja 

 

2.1 A választott kerettanterv megnevezése 

 

Rendeletek 

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

kiegészítések és korrekciók: 

- 23/2013. (III. 29.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

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

- 6/2014. (I. 29.) számú EMMI rendelet – az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításá-

ról 

- 34/2014. (IV. 29.) számú EMMI rendelet – a köznevelés szabályozására vonatkozó egyes miniszteri 

rendeletek módosításáról 

- 40/2015. (VIII. 28.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

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

 

4/2013. (I. 11.) számú EMMI rendelet – a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 

 

http://kerettanterv.ofi.hu/ 

 

A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013 (IV.05) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettan-

tervek 

 

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=440:szakkepzesi-keret-

tantervek&catid=9&Itemid=166 

  

http://kerettanterv.ofi.hu/
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=440:szakkepzesi-kerettantervek&catid=9&Itemid=166
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=440:szakkepzesi-kerettantervek&catid=9&Itemid=166
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A CD mellékleten található helyi tantervek 

 

 

A 2018/2019-ess tanév végéig kifutó képzések: 

- kifuto_kezesek \ kozismereti_programok 

- szakgimnazium (volt szakkozepiskola) 

- kereskedelem_marketing 

- vendéglatas_idegenforgalom 

\ szakmai programok 

- szakkozepiskola (volt szakiskola) 

- kereskedelem_marketing 

- vendéglatas_idegenforgalom 

 

 

Aktuális tantervek: 

- kozismereti_programok 

- szakgimnazium 

- kereskedelem_marketing 

- vendeglatas_turisztika 

- ket_tanitasi_nyelvu_kepzes 

- szakkozepiskola_9_11_kepzes 

- szakkozepiskola_12_13_kepzes 

(érettségire felkészítő szakasz) 

 

- szakmai_programok 

- kereskedelem_marketing 

- vendeglatas_turisztika 

 

 

 

 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok tartal-

mazzák: 

( + a szabad órakeret felhasználását jelöli) 
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A közismereti képzés heti óraszámai 

 

Szakközépiskola 9-11 

 
Érvényes: 2016. szeptember 1-től 

 

A közismereti és szakmai órák aránya 

 

Területek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Közismeret Kötött órák 15 óra 9 óra 6 óra 

Szabadon felhasznál-

ható órakeret 
3 óra 2 óra 3,5 óra 

Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra 

Szabadon felhasznál-

ható órakeret 
2,5 óra 2 óra 2,5 óra 

Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra 

Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra 

 

 

A közismereti órák eloszlása 

 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és iro-

dalom 

2 óra 1 óra 0+0,5 óra 

Idegen nyelv 2 óra 2 óra 2 óra 

Matematika* 2+1 óra 1 óra 0+0,5 óra 

Társadalomismeret 2 óra 1 óra 0+0,5 óra 

Természetismeret 3 óra – – 

Testnevelés* 4 óra (5-1) 2 óra 1,5 óra*** 

Osztályközösség-

építő Program 
1 óra 1 óra 1 óra 

Informatika 0+1 óra   

Szabad órakeret** 1 óra 0 óra 1,5 óra 

Összesen: 18 óra 11 óra 9,5 óra 
 

* Az Nkt. értelmében az iskoláknak az adott osztályokban csak azokon a tanítási napokon kell megszervezniük a mindenna-

pos oktatást (legalább napi egy testnevelésóra keretében), amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik. 

Ha ennek eredményeként a heti öt testnevelésóra nem teljesíthető, a fennmaradó órák a szabad órakeret részévé válnak, így 

annak felhasználásáról az intézmények dönthetnek. 

  

** A szabad órakeret felhasználásáról az iskola dönt, így például az informatika oktatását is beemelheti a helyi tantervébe 

(ehhez a kerettanterv külön informatika tantárgyi kerettantervet is ajánl).  

 

*** A szakközépiskola 11. évfolyamán a szakgimnázium számára készült testnevelés és sport kerettanterv 11–12. évfolyamá-

nak tartalmából lehet választani a rendelkezésre álló óraszámoknak megfelelően. (Ez nem érvényes a háromórásra tervezett 

testnevelés és sport kerettantervre, amely már csak három évfolyamra [9–11.] készült.) 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

a 34 341 01 Eladó szakképesítéshez 
Érvényes: 2017. szeptember 1-től 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés közisme-

reti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. évfo-

lyam 
1. évfolyam 2. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatko-

zóan: 

Összesen 6,5 8 
140 

7 16 
140 

7,5 15,5 11,0 20,5 
160 

11 20,5 

Összesen 14,5 23,0 23,0 31,5 31,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   0,5         

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   2         

11992-16 

 Kereskedelmi ismeretek 

Kereskedelmi ismeretek 3     2+2     1 0+2,5  3,5     3,5   

Kereskedelmi gyakorlat   6     15     13,5   17,5     17,5 

10027-16 

 A ruházati cikkek és a vegyes 

iparcikkek forgalmazása 

Ruházati és vegyes iparcikk áruisme-

ret 
2                     2   

10028-16  

Az élelmiszerek és vegyi áruk 

forgalmazása 
Élelmiszer- és vegyi áruismeret 1     2     1,5   2     2,5   

10029-16 

 A műszaki cikkek forgalma-

zása 
Műszakicikk áruismeret       2,5     1,5   2     2   

11691-16 

Eladástan 

Eladástan 0,5     0,5     1   1     1   

Eladási gyakorlat   2+2,5     1     2   3     3 
A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám 
legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.  
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

a 34 341 01 Eladó szakképesítéshez 
Érvényes: 2016. szeptember 1-től 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés közisme-

reti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. évfo-

lyam 
1. évfolyam 2. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatko-

zóan: 

Összesen 6,5 8 
140 

7 16 
140 

7,5 15,5 11,0 20,5 
160 

11 20,5 

Összesen 14,5 23,0 23,0 31,5 31,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   0,5         

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   2         

11992-16 

 Kereskedelmi ismeretek 

Kereskedelmi ismeretek 3     2+2     1 0+2,5  3,5     3,5   

Kereskedelmi gyakorlat   6     15     13,5   17,5     17,5 

10027-16 

 A ruházati cikkek és a vegyes 

iparcikkek forgalmazása 

Ruházati és vegyes iparcikk áruisme-

ret 
2+2                     2   

10028-16  

Az élelmiszerek és vegyi áruk 

forgalmazása 
Élelmiszer- és vegyi áruismeret 1     2     1,5   2     2,5   

10029-16 

 A műszaki cikkek forgalma-

zása 
Műszakicikk áruismeret       2,5     1,5   2     2   

11691-16 

Eladástan 

Eladástan 0,5+0,5     0,5     1   1     1   

Eladási gyakorlat   2     1     2   3     3 
A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám 
legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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ÓRATERV 
Érvényes: 2015. szeptember 1-től        

a 34 341 01 Eladó szakképesítéshez 

         

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

bontás Szakmai követelménymo-

dulok 
Tantárgyak E Gy E Gy E Gy 

  Magyar-Kommunikáció 2   1   0+0,5     

  Idegen nyelv 2   2   2     

  Matematika 2   1   0+0,5     

  Társadalomismeret 2   1   0+0,5     

  Természetismeret 3             

  Testnevelés* 5   2   1,5     

  
Osztályközösség-építő 

Program 
1   1   1     

  Informatika 0+1             

  Szabad órakeret 1       1,5     

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5+0,5             

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

11497-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.         2     

10025-12 A kereskedelmi 

egység működtetése 

A működtetés szabályai         2     

A működtetés szabályai 

gyakorlat 
          2,5   

11507-12 Az áruforgalom 

lebonyolítása 

Áruforgalom 2   1   1     

Áruforgalom gyakorlata   2   17+2   12+2   

10027-12 A ruházati cikkek 

és vegyesiparcikkek forgal-

mazása 

Ruházati áruismeret 1   1         

Ruházati gyakorlat   1           

10028-12 Az élelmiszerek, 

vegyi áruk és gyógynövé-

nyek forgalmazása 

Élelmiszer áruismeret 2   1   1     

Élelmiszer gyakorlat   2+1           

Értékesítés idegen nyel-

ven I. 
    1   1     

10029-12 A műszaki cik-

kek forgalmazása 

Műszaki áruismeret 2   1         

Műszaki gyakorlat   2+1           

Értékesítés idegen nyel-

ven II. 
    1   1     

  Szabad órakeret** 2,5 2 2,5   

Összefüggő szakmai gya-

korlat 
    140   140       

Heti óraszám összesen   26 9 14,5 19 16 16,5   
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

a 34 811 01 Cukrász szakképesítéshez 
Érvényes: 2016. szeptember 1-től 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés közisme-

reti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. évfo-

lyam 
1. évfolyam 2. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

 
Összesen 9,5 5 

140 
5,5 17,5 

140 
5,5 17,5 9,5 22 

160 
11 20,5 

Összesen 14,5 23,0 23,0 31,5 31,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   0,5         

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   2         

11561-16 

Gazdálkodási ismeretek 
Vendéglátó gazdálkodás 2     1+1     1 0+2,5  2 0+2,5    2 0+2,5  

11518-16 Élelmiszerismeret Általános élelmiszerismeret 1,5     1     1   1,5     2   

11519-16 Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonságról általában 0,5                     0,5   

Vendéglátás higiéniája       0,5               0,5   

11521-16 Cukrász szakmai ide-

gen nyelv 
Cukrász szakmai idegen nyelv  1     1               2   

11522-16 Cukrász szakmai fel-

adatok 

Cukrász szakmai ismeretek 4     2+1     1   3,5+1     3,5+1   

Szakrajz 0,5                     0,5   

Cukrász szakmai gyakorlat   5+2,5     3,5       3,5   4,5     3  

Cukrász szakmai üzemi gyakorlat         14     14   17,5     17,5 
 
A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám 

legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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ÓRATERV 
Érvényes: 2013. szeptember 1-től        

a 34 811 01 Cukrász szakképesítéshez 

         

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

bontás Szakmai követelménymo-

dulok 
Tantárgyak E Gy E Gy E Gy 

  Magyar-Kommunikáció 2   1   0+0,5     

  Idegen nyelv 2   2   2     

  Matematika 2   1   0+0,5     

  Társadalomismeret 2   1   0+0,5     

  Természetismeret 3             

  Testnevelés* 5   2   1,5     

  
Osztályközösség-építő 

Program 
1   1   1     

  Informatika 0+1             

  Szabad órakeret 1       1,5     

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5+0,5             

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

11497-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.         2     

10045-12 Gazdálkodás 
Vendéglátó gazdálkodás 1   0,5   0,5     

Szakmai számítások 1   1   0,5     

10044-12 Élelmiszer, fo-

gyasztóvédelem 

Általános élelmiszeris-

meretek, fogyasztóvéde-

lem 

1             

Élelmiszerek csoportjai 1   1   1     

10046-12 Szakmai idegen 

nyelv 
Szakmai idegen nyelv 1   1         

10043-12 Cukrászati ter-

mékkészítés 

Cukrászat 4+2   2   1     

Szakrajz gyakorlat   1           

Cukrászat gyakorlat   4   0+2   0+2,5   

Cukrászat üzemi gyakor-

lat 
      17,5   17,5   

  Szabad órakeret** 2,5 2 2,5   

Összefüggő szakmai gya-

korlat 
    140   140       

Heti óraszám összesen   31 5 14 19,5 14 20   

 

 

 



22 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

a 34 811 03 Pincér szakképesítéshez 
Érvényes: 2016. szeptember 1-től 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés közisme-

reti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. évfo-

lyam 
1. évfolyam 2. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatko-

zóan: 

Összesen 9,5 5 
140 

5,5 17,5 
140 

5,5 17,5 9,5 22 
160 

11 20,5 

Összesen 14,5 23,0 23,0 31,5 31,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   0,5         

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   2         

Gazdálkodási ismeretek Vendéglátó gazdálkodás 2     1+1     1 0+2,5  2 0+2,5    2 0+2,5  

11518-16 Élelmiszerismeret Általános élelmiszerismeret 1,5     1     1   1,5     2   

11519-16 Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonságról általában 0,5                     0,5   

Vendéglátás higiénéje       0,5               0,5   

11523-16 Pincér szakmai ide-

gen nyelv 
Pincér szakmai idegen nyelv 1     1               2   

11524-16 Felszolgálási alapok 
Felszolgálási alapok 4,5               3,5+1     1   

Felszolgálási alapok gyakorlat   5+2,5               4,5       

11525-16 Felszolgáló szakmai 

ismeretek 

Felszolgálás       2+1     1         3+1   

Felszolgálás üzemi gyakorlat         17,5     17,5   17,5     20,5 
 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám 

legalább 90%-át lefedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie 
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ÓRATERV 
Érvényes: 2013. szeptember 1-től        

a 34 811 03 Pincér szakképesítéshez 

         

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

bontás Szakmai követelménymo-

dulok 
Tantárgyak E Gy E Gy E Gy 

  Magyar-Kommunikáció 2   1   0+0,5     

  Idegen nyelv 2   2   2     

  Matematika 2   1   0+0,5     

  Társadalomismeret 2   1   0+0,5     

  Természetismeret 3             

  Testnevelés* 5   2   1,5     

  
Osztályközösség-építő 

Program 
1   1   1     

  Informatika 0+1             

  Szabad órakeret 1       1,5     

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5+0,5             

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

11497-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.         2     

10045-12 Gazdálkodás 
Vendéglátó gazdálkodás 1   0,5   0,5     

Szakmai számítások 1   1   0,5     

10044-12 Élelmiszer, fo-

gyasztóvédelem 

Általános élelmiszeris-

meretek, fogyasztóvéde-

lem 

1             

Élelmiszerek csoportjai 1   1   1     

10046-12 Szakmai idegen 

nyelv 
Szakmai idegen nyelv 1   1         

10047-12 Felszolgálás 

alapjai 

Felszolgálás alapjai 4+2             

Felszolgálás alapjai gya-

korlat 
  5   0+2   0+2,5   

10074-12 Felszolgálás 

Felszolgálás     2   1     

Felszolgálás üzemi gya-

korlat 
      17,5   17,5   

  Szabad órakeret** 2,5 2 2,5   

Összefüggő szakmai gya-

korlat 
    140   140       

Heti óraszám összesen   31,0 5,0 14 19,5 14 20   
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

a 34 811 04 Szakács szakképesítéshez 
Érvényes: 2016. szeptember 1-től 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés közismereti ok-

tatás nélkül 

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

heti óraszám 

ögy 

heti óraszám 

ögy 

heti óraszám heti óraszám 

ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozóan: 

Összesen 9,5 5 

140 

5,5 17,5 

140 

5,5 17,5 9,5 22 

160 

11 20,5 

Összesen 14,5 23,0 23,0 31,5 31,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   0,5         

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   2         

Gazdálkodási ismeretek Vendéglátó gazdálkodás 2     1+1     1 0+2,5 2 0+2,5    2 0+2,5  

11518-16 Élelmiszerismeret Általános élelmiszerismeret 1,5     1     1   1,5     2   

11519-16Élelmiszerbiztonsági alapis-
meretek 

Élelmiszerbiztonságról általában 0,5                     0,5   

Vendéglátás higiéniája       0,5               0,5   

12096-16 Szakács szakmai idegennyelv Szakmai idegen nyelv 1     1               2   

12094-16 Ételkészítési ismeretek alap-

jai 

Ételkészítési ismeretek alapjai elmélet 4,5               3,5+1         

Ételkészítési ismeretek alapjai gyakorlat   5+2,5               4,5       

Ételkészítési ismeretek alapjai üzemi gyakor-

lat 
        15,5         17,5       

12095-16 Ételkészítési ismeretek 

Ételkészítési ismeretek elmélet       2+1     1         4+1   

Ételkészítési ismeretek gyakorlat                           

Ételkészítési ismeretek üzemi gyakoralat         2     17,5         20,5 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám 

legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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ÓRATERV 
Érvényes: 2013. szeptember 1-től        

a 34 811 04 Szakács szakképesítéshez 
         

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

bontás Szakmai követelménymo-

dulok 
Tantárgyak E Gy E Gy E Gy 

  Magyar-Kommunikáció 2   1   0+0,5     

  Idegen nyelv 2   2   2     

  Matematika 2   1   0+0,5     

  Társadalomismeret 2   1   0+0,5     

  Természetismeret 3             

  Testnevelés* 5   2   1,5     

  
Osztályközösség-építő 

Program 
1   1   1     

  Informatika 0+1             

  Szabad órakeret 1       1,5     

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5+0,5             

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

11497-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.         2     

10045-12 Gazdálkodás 
Vendéglátó gazdálkodás 1   0,5   0,5     

Szakmai számítások 1   1   0,5     

10044-12 Élelmiszer, fo-

gyasztóvédelem 

Általános élelmiszeris-

meretek, fogyasztóvéde-

lem 

1             

Élelmiszerek csoportjai 1   1   1     

10046-12 Szakmai idegen 

nyelv 
Szakmai idegen nyelv 1   1         

10049-12 Konyhai kisegítés 

Előkészítési és étel-ké-

szítési alapismeretek 
1,5             

Előkészítési és étel-ké-

szítési alapozó gyakorlat 
  2           

10048-12 Ételkészítés alap-

jai 

Ételkészítési alapok 2,5+2   2         

Ételkészítési alapgyakor-

latok 
  3   0+2   0+2,5   

Ételkészítési üzemi alap-

gyakorlat 
      17,5       

10075-12 Ételkészítés 

Ételkészítési ismeretek         1     

Ételkészítési üzemi gya-

korlat 
          17,5   

  Szabad órakeret** 2,5 2 2,5   

Összefüggő szakmai gya-

korlat 
    140   140       

Heti óraszám összesen   31,0 5,0 14 19,5 14 20   
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ÓRATERV 
Érvényes: 2013. szeptember 1-től        

a 34 811 05 Vendéglátó eladó szakképesítéshez 

         

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

bontás Szakmai követelménymo-

dulok 
Tantárgyak E Gy E Gy E Gy 

  Magyar-Kommunikáció 2   1   0+0,5     

  Idegen nyelv 2   2   2     

  Matematika 2   1   0+0,5     

  Társadalomismeret 2   1   0+0,5     

  Természetismeret 3             

  Testnevelés* 5   2   1,5     

  
Osztályközösség-építő 

Program 
1   1   1     

  Informatika 0+1             

  Szabad órakeret 1       1,5     

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5+0,5             

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

11497-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.         2     

10045-12 Gazdálkodás 
Vendéglátó gazdálkodás 1   0,5   0,5     

Szakmai számítások 1   1   0,5     

10044-12 Élelmiszer, fo-

gyasztóvédelem 

Általános élelmiszeris-

meretek, fogyasztóvéde-

lem 

1             

Élelmiszerek csoportjai 1   1   1     

10046-12 Szakmai idegen 

nyelv 
Szakmai idegen nyelv 1   1         

10056-12 Gyorsétkeztetés, 

ételeladás 

Ételismeret 1   1   0,5     

Italismeret, kiszolgálás 1+1   0,5         

Termelési és eladói gya-

korlatok 
  3   0+2       

Termelési és eladói  

üzemi gyakorlatok 
      17,5       

10057-12 Vendéglátó eladói 

értékesítés 

Vendéglátó eladó tevé-

kenység 
2+1   0,5   0,5     

Értékesítés gyakorlata   2       0+2,5   

Értékesítés üzemi gya-

korlata 
          17,5   

  Szabad órakeret** 2,5 2 2,5   

Összefüggő szakmai gya-

korlat 
    140   140       

Heti óraszám összesen   31,0 5,0 14 19,5 14 20   
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Bányászat VII., Közgazdaság XXIV., Ügyvitel XXV., Kereskedelem XXVI., 

Vendéglátóipar XXVII., Turisztika XXVIII., Optika XXIX., Földmérés XXXV. ágazatok esetében 
Érvényes: 2016. szeptember 1-től 

 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óra-

szám 

össze-

sen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika  - -   - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek  -  - 1 -  36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex termé-

szettudományos tantárgy 
3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó tan-

tárgy: Földrajz 
- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható tan-

tárgy: Érettségi tantárgy, 

vagy Idegen nyelv, vagy 

Fizika*, vagy Informatika, 

vagy Szakmai tantárgy** 

 - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói is-

meretek 
- 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) szak-

képesítés 
8 8 7 7 

(1045+453) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesí-

tés 

3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló órake-

ret/hét 
35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 

* Amennyiben az iskola a Fizika tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 144 

órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható. 

  



28 

 

Két éves szakgimnáziumi szakképesítések óraterv táblázata 

minden ágazat esetében 
Érvényes: 2016. szeptember 1-től 

Tantárgyak 
1/13. 

évf. 

2/14. 

évf. 

1/13-2/14. évf. 

óraszám összesen 

Szakmai idegen nyelv 4 4 268 

Érettségire épülő szakképesítés 

órakerete 
31 31 2077 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35  

Tanítási hetek száma 36 31  

Éves összes óraszám 1260 1085 2345 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

a 54 341 01 Kereskedő szakképesítéshez 
Érvényes: 2016. szeptember 1-től 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám 
heti óraszám 

heti óra-

szám ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatko-

zóan: 

Összesen 8 3 6,5 5,5 

140 

7,5 2,5 

140 

8 2 15,5 15,5 26 5 

160 

13,5 17,5 

Összesen 11 12 10 10 31,0 31,0 31,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

10032-12 Marketing 
Marketing           1     1   2,5   2     2,5   

Marketing gyakorlat                       4         4 

11718-16 Üzleti levelezés és 

kommunikáció 
Levelezés 1,5   2                   3,5         

10031-16 A főbb árucsoportok 

forgalmazása 

Élelmiszer- és vegyi áru 

ismeret 
          2     2       4         

Műszak cikk áruismeret           2     2       4         

Ruházati- és bútor áruis-

meret 
1,5                   1   1,5     1   

11992-16 Kereskedelmi isme-

retek 

Kereskedelmi ismeretek 3   3                   6         

Kereskedelmi gyakorlat I.   2                       2       

Kereskedelmi gyakorlat 

II. 
  1   2     1     1               

11691-16 Eladástan 
Eladástan 1         1     1                 

Eladási gyakorlat       2     1     1               

11508-16 Kereskedelmi gaz-

dálkodás 
Kereskedelmi gazdaság-

tan 
    1,5     1,5     2   5   5     3   
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Kereskedelmi gazdaság-

tan gyakorlat 
      1,5     0,5         4,5   2     6,5 

10033-16 Vállalkozási, veze-

tési ismeretek 
Vállalkozástan                     2,5         2,5   

11719-16 Vállalkozási gya-

korlat 

Ügyvitel                     2         2   

Vállalkozási gyakorlat                       7   1     7 

10027-16 A ruházati cikkek és 

a vegyes iparcikkek forgalma-

zása 
Iparcikk áruismeret 1                                 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

a 54 811 01 Vendéglátásszervező szakképesítéshez 
Érvényes: 2016. szeptember 1-től 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatko-

zóan: 

Összesen 5,5 5,5 4 8 

140 

2,5 7,5 

140 

3,5 6,5 12 19 13 18 

160 

12 19 

Összesen 11 12 10 10 31 31,0 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11561-16 Gazdálkodási ismere-

tek 

Vendéglátó gazdálkodás 

elmélete 
1                       1         

A vendéglátó gazdálkodás 

gyakorlata 
  1   2            1       3       

11518-16 Élelmiszerismeret 

Általános élelmiszerisme-

ret 
1,5   0,5                   2         

Élelmiszerek a gyakorlat-

ban 
  1   0,5                   1,5       

11519-16 Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonság alap-

jai 
0,5                       0,5         

Vendéglátás higiénéje     0,5                   0,5         

11523-16 Pincér szakmai ide-

gen nyelv 
Pincér szakmai idegen 

nyelv 
                1                 

11524-16 Felszolgálási alapok 

Felszolgálási alapok 0,5   1                             

Felszolgálási alapok gya-

korlat 
  1,5   2,5                           

Felszolgálás           0,5     1                 
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11525-16 Felszolgáló szakmai 

ismeretek 
Felszolgálás gyakorlat             3     2               

11520-16 Vendéglátó kereske-

delem 

Értékesítés elmélete 1   1               4   2     4   

Értékesítés gyakorlata   1   1,5     1         1   3,5     1 

11538-16 Vendéglátás marke-

tingje 

Marketing és kommuniká-

ció a gyakorlatban 
                  1   2   1     2 

Alkalmazott számítástech-

nika 
                  1   3   1     3 

Ügyvitel                       1         1 

11539-16 Vendéglátó ételkészí-

tés 

Termelés elmélete 1   1           0,5   3   3     3   

Termelés gyakorlata   1   1,5     1         9   3,5     9 

11540-16 Idegen nyelv a ven-

déglátásban 

Vendéglátó üzleti idegen 

nyelv elmélete 
          1     1   1,5   3     1,5   

Vendéglátó üzleti idegen 

nyelv gyakorlata 
            1     1,5   2   3     2 

11541-16 Üzletvezetés a ven-

déglátásban 

Jogszabályok a vendéglá-

tásban 
          1         1   1     1   

Szervezés és irányítás a 

vendéglátásban 
            1,5         1   1,5     1 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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ÓRATERV 
Érvényes: 2013. szeptember 1-től          

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 9-12. évfolyam 

           

    9. 10. 11. 12. 
Csoport-

bontás Szakmai követelménymo-

dulok 
Tantárgyak E Gy E Gy E Gy E Gy 

  
Magyar nyelv és iroda-

lom 
4   4   4   4     

  Idegen nyelvek 3   3+1   3   3     

  2. idegen nyelv         0+2   0+2     

  Matematika 3   3   3   3     

  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek 

2+1   2+1   3   3     

  Etika         1         

  Biológia – egészségtan     2   2   1     

  Fizika 2   2   1         

  Kémia 2   1             

  Földrajz 2   1             

  Művészetek*     1             

  Informatika 1+1   0+2             

  Gépírás 0+2                 

  Testnevelés és sport 5   5   5   5     

  Osztályfőnöki 1   1   1   1     

  Emelt szintű oktatás         0+2   0+2     

  Szabad órakeret 4   4   4   4     

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5+0,5                 

10032-12 Marketing 

A marketing alapjai         1+1   2     

Marketing a gyakorlat-

ban 
              1   

11508-12 Az áruforgalom 

tervezése, irányítása, elem-

zése 

Az üzleti tevékenység 

tervezése, elemzése 
2   3   3   3     

Vezetési ismeretek             1     

Üzleti tevékenység a 

gyakorlatban 
  1   1   1   1   

11507-12 Az áruforgalom 

lebonyolítása 

Áruforgalom 1,5+0,5   2+1   1   1+1     

Áruforgalom gyakor-

lata 
          1   1   

  Szabad órakeret** 1 1 1 1   

Összefüggő szakmai gya-

korlat 
    70     105   140     

Heti óraszám összesen   34 1 35 1 32 2 30 3   
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ÓRATERV 
Érvényes: 2013. szeptember 1-től      

a 54 341 01 Kereskedő szakképesítéshez 

       

    1/13 2/14 
Csoport-

bontás Szakmai követelménymo-

dulok 
Tantárgyak E Gy E Gy 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5+0,5         

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

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.     2     

10032-12 Marketing 

A marketing alapjai 3         

Marketing a gyakor-

latban 
  1+1       

11508-12 Az áruforgalom 

tervezése, irányítása, elem-

zése 

Az üzleti tevékenység 

tervezése, elemzése 
11         

Vezetési ismeretek 1         

Üzleti tevékenység a 

gyakorlatban 
  5       

11507-12 Az áruforgalom 

lebonyolítása 

Áruforgalom 5,5+1,5         

Áruforgalom gyakor-

lata 
  4+1       

10033-12 A vállalkozások 

működtetése 

Vállalkozási ismere-

tek 
    4     

Vállalkozási ismere-

tek gyakorlat 
      2+1   

10025-12 A kereskedelmi 

egység működtetése 

A működtetés szabá-

lyai 
    4     

A működtetés szabá-

lyai gyakorlat 
      2+1   

10031-12 A főbb árucsopor-

tok forgalmazása 

Áruismeret- és for-

galmazás 
    7,5+2     

Értékesítési gyakorlat       7   

Értékesítés idegen 

nyelven 
    2     

  Szabad órakeret** 4 4   

Összefüggő szakmai gya-

korlat 
    160       

Heti óraszám összesen   23 12 22 13   
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ÓRATERV 
Érvényes: 2013. szeptember 1-től          

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport 9-12. évfolyam (vendéglátó ágazat) 

           

    9. 10. 11. 12. 
Csoport-

bontás Szakmai követelménymo-

dulok 
Tantárgyak E Gy E Gy E Gy E Gy 

  
Magyar nyelv és iro-

dalom 
4   4   4   4     

  Idegen nyelvek 3   3+1   3   3     

  2. idegen nyelv         0+2   0+2     

  Matematika 3   3   3   3     

  

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek 

2+1   2+1   3   3     

  Etika         1         

  Biológia – egészségtan     2   2   1     

  Fizika 2   2   1         

  Kémia 2   1             

  Földrajz 2   1             

  Művészetek*     1             

  Informatika 1+1   0+2             

  Gépírás 0+2                 

  Testnevelés és sport 5   5   5   5     

  Osztályfőnöki 1   1   1   1     

  Emelt szintű oktatás         0+2   0+2     

  Szabad órakeret 4   4   4   4     

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5+0,5                 

10053-12 Vendéglátó üzleti 

gazdálkodás 

Vendéglátó gazdálko-

dás 
        2   1     

Szakmai számítás             2     

10051-12 Vendéglátó és 

marketing kommunikáció 

Marketing és kommu-

nikáció a gyakorlatban 
              2   

10054-12 Vendéglátó üzleti 

idegen nyelv 

Vendéglátó üzleti ide-

gen nyelv 
              2   

10052-12 Vendéglátó ter-

melés 

Élelmiszer ismeret     1   1   1     

Termelés elmélete 1   1   1         

Termelés gyakorlata       2   2   2   

10050-12 Vendéglátó érté-

kesítés 

Értékesítés elmélete 1+0,5   1   1         

Értékesítés gyakorlata   2   1+1   0+1   0+1   

  Szabad órakeret** 1 1 1 1   

Összefüggő szakmai gya-

korlat 
    70     105   140     

Heti óraszám összesen   32,5 2 32 4 30 3 26 7   
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ÓRATERV 
Érvényes: 2013. szeptember 1-től      

a 54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős szakképesítéshez 

       

    1/13 2/14 
Csoport-

bontás Szakmai követelménymo-

dulok 
Tantárgyak E Gy E Gy 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5+0,5         

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

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.     2     

10053-12 Vendéglátó üzleti 

gazdálkodás 

Vendéglátó gazdálko-

dás 
3   2     

Szakmai számítás 2   1,5     

10051-12 Vendéglátó és 

marketing kommunikáció 

Marketing és kommu-

nikáció a gyakorlatban 
  2   2   

Alkalmazott számítás-

technika 
      2+1   

Ügyvitel       2   

10054-12 Vendéglátó üzleti 

idegen nyelv 

Vendéglátó üzleti ide-

gen nyelv 
  4   2   

10052-12 Vendéglátó ter-

melés 

Élelmiszer ismeret 3         

Termelés elmélete 3   2+1     

Termelés gyakorlata   6   6   

10050-12 Vendéglátó érté-

kesítés 

Értékesítés elmélete 3+0,5   2+1     

Értékesítés gyakorlata   3+3   5+1   

10055-12 Vendéglátó üzlet-

vezetés 

Vendéglátó vállalkozá-

sok 
0,5   1     

Vendéglátó vállalkozás 

működtetése 
  1 1     

  Szabad órakeret** 4 4   

Összefüggő szakmai gya-

korlat 
    160       

Heti óraszám összesen   16 19 14 21   
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KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS ÓRATERVE 
Érvényes: 2016. szeptember 1-től 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

9-12. 

óra-

szám 

össze-

sen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és iroda-

lom 
4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv (Célnyelv) 6 6 5 5 767 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Informatika 1 1 - - 72  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  -  - 

Célnyelvi civilizáció - - 2 2 134 - - 

Választható természettu-

dományos tantárgy, 

vagy komplex termé-

szettudomány 

2 2 - - 144 - - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi tan-

tárgy, vagy célnyelv, 

vagy Természettudomá-

nyos tantárgy, vagy In-

formatika, vagy Szak-

mai tantárgy* 

- - 2 2 134  -  - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 8 7 7 

1045+453)  

1498 

 

31 961 

Érettségi vizsga kereté-

ben megszerezhető 

szakképesítés 

3 4 3 3  -  - 

Rendelkezésre álló óra-

keret/hét 
35 36 35 35  35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31  31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 

*Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható. 
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Nyelvi előkészítő évfolyam óraszámai a szakgimnáziumban 
Érvényes: 2016. szeptember 1-től 

Tantárgyak óraszám/hét 

Idegen nyelv  18 

Testnevelés és sport 5 

Informatika 3 

Képességfejlesztés  

(helyi tantervben meghatározottak szerint) 
3 

Osztályfőnöki 1 

Összesen 30 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

a 54 812 03 Turisztikai szervező értékesítő szakképesítéshez 
Érvényes: 2016. szeptember 1-től 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám 
heti óraszám 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatko-

zóan: 

Összesen 8 3 7 5 

140 

5 5 

140 

2,5 7,5 7,5 23,5 18,5 12,5 

160 

7 24 

Összesen 11,0 12,0 10 10,0 31,0 31,0 31,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11714-16 Turisztikai erőforrá-

sok 

Turizmusföldrajz     0,5 0,5   1 1           1,5 1,5       

Kultúr- és vallástörténet 1   1  0,5    1           2 1,5       

Vendéglátó ismeretek 1                       1         

Gasztronómia gyakorlata   1   1                   2       

Szálláshely ismeretek                             1   

11715-16 Kommunikáció a tu-

rizmusban 

Protokoll a gyakorlatban   1   1                   2       

Üzleti kommunikáció gya-

korlat 
                  1       1       

Szakmai idegen nyelv 3   2,5     3     2,5    1,5 1,5 12        8 

11716-16 Gazdasági folyama-

tok a turizmusban 

Turizmus rendszere 1   1                   2         

Marketing gyakorlat                   1,5       1,5       

Ügyviteli gyakorlat                   1       1       

11717-16 Infokommunikációs 

technológia a turizmusban 
IKT gyakorlata a turiz-

musban 
            1     1       2       

10064-16 Turisztikai termékkí-

nálat 

Utazásszervezés                     2,5         2,5   

Turisztikai árualap érté-

kesítése gyakorlat 
                      11         8 



40 

 

10065-16 Turisztikai vállalko-

zások 

Vállalkozási alapismere-

tek 
                    1         1   

Turisztikai üzletágak gya-

korlata 
                      11         8 

11300-16 Szállodai adminiszt-

ráció 

Szállodai adminisztráció     1                       

Szállodai adminisztráció 

gyakorlata 
           1     1              

11302-16 Szállodai tevékeny-

ségek 

Szállodai tevékenység 1   1     1      1             

Szállodai tevékenység gya-

korlata 
   1   1     1     1              

11301-16 Szállodai kommuni-

káció 

Szállodai kommunikáció  1                           

Szállodai kommunikáció 

gyakorlata 
      1                        

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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ÓRATERV 
Érvényes: 2013. szeptember 1-től           

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport 9-12. évfolyam (turisztika ágazat) 

Két tanítási nyelvű idegenforgalmi tagozat 

    9 9. 10. 11. 12. 

nyelv Szakmai követelmény-

modulok 
Tantárgyak KNY E Gy E Gy E Gy E Gy 

  
Magyar nyelv és iroda-

lom 
1 4   4   4   4     

  Idegen nyelvek 18 6   6   5   5     

  Célnyelvi civilizáció   1   1   2   2   német 

  2. idegen nyelv   0+2   0+2   0+2   0+2     

  Matematika 2 3   3   3   3     

  
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
1 2   2   3   3     

  Etika           1         

  Biológia – egészségtan       2   2   1     

  Fizika   2   2   1         

  Kémia   2   1             

  Földrajz   2   1           német 

  Művészetek*       1             

  Informatika 1 1                 

  Gépírás 2                   

  Testnevelés és sport 5 5   5   5   5     

  Osztályfőnöki 1 1   1   1   1     

  Emelt szintű oktatás           0+2   0+2     

  Szabad órakeret   4   4   4   4     

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
  0,5+0,5                 

10061-12 Turisztikai 

erőforrások bemutatása 

Turizmus alapjai   2+0,5   1           német 

Kultúr- és vallástörténet   1,5   1,5   1       német 

Vendéglátás- és szállás-

hely ismeretek 
      1+0,5   1+0,5   1   német 

10062-12 Turisztikai 

kommunikáció 

Üzleti kommunikáció 

gyakorlata 
    1   1         német 

Marketing alapjai       0,5+0,5   1   1   német 

Szakmai idegen nyelv - 

gyakorlat 
            2   

4,5+

0,5 
német 

10063-12 Ügyviteli fo-

lyamatok alkalmazása 

Ügyviteli ismeretek               2     

Informatika a turizmus-

ban gyakorlat 
            1+0,5   

1,5+

0,5 
  

Levelezési gyakorlat         1   1       

  Szabad órakeret**   1 1 1 1   

Összefüggő szakmai 

gyakorlat 
      70     105   140     

Heti óraszám összesen   31 36 1 36 2 32,5 4,5 30 7   
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ÓRATERV 
Érvényes: 2013. szeptember 1-től      

a 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő szakképesítéshez 

       

    1/13 2/14 
Csoport-

bontás Szakmai követelménymo-

dulok 
Tantárgyak E Gy E Gy 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5+0,5         

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

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.     2     

10061-12 Turisztikai erő-

források bemutatása 

Turizmus alapjai 3+1         

Kultúr- és vallástörté-

net 
4         

Vendéglátás- és szál-

láshely ismeretek 
3+1         

10062-12 Turisztikai kom-

munikáció 

Üzleti kommunikáció 

gyakorlata 
  2       

Marketing alapjai 3         

Szakmai idegen nyelv 

– gyakorlat 
  8       

11503-12 Turisztikai latin 

Antik örökségünk     1     

Latin nyelvtan és for-

dítási gyakorlatok 
    1     

10063-12 Ügyviteli folya-

matok alkalmazása 

Ügyviteli ismeretek 2         

Informatika a turiz-

musban gyakorlat 
  3+1       

Levelezési gyakorlat   2,5+0,5       

10064-12 Turisztikai ter-

mékkínálat értékesítése 

Utazásszervezés     5     

Utazási szolgáltatások 

értékesítése – gyakor-

lat 

      9,5+2   

10065-12 Turisztikai vál-

lalkozások működtetése 

Vállalkozási alapis-

meretek 
    2,5     

Turisztikai üzletágak 

működtetése gyakor-

lat 

      9,5+2   

  Szabad órakeret** 4 4   

Összefüggő szakmai gya-

korlat 
    160       

Heti óraszám összesen   18 17 12 23   
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ÓRATERV 

Szakközépiskola 12-13 
Nappali tagozat 

Érvényes: 2016. szeptember 1-től 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

12. 

Nappali ta-

gozat 

13. 

Nappali ta-

gozat 

12. 

Esti tagozat 

13. 

Esti tagozat 

Magyar nyelv és irodalom  6 6 3 3 

Idegen nyelv  6 6 3 3 

Matematika  6 6 3 3 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 
4+2 5+1 3 3 

Természetismeret 2+1 0+4 1 – 

Informatika  2 2 1 1 

Testnevelés és sport  5 5 – – 

Osztályközösség-építő prog-

ram 
1 1 – – 

Szabadon tervezhető órakeret 3 5 4 5 

Összesen (közműveltségi 

óraszámok) 
35 36 18 18 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája - Nappali tagozat 

Érvényes 2015. szeptember 1-től. (átmeneti szabályozás) 

Évfolyam/ I. (11.) II. (12.) I. (11.) II. (12.) 

Tantárgyak Nappali tagozat Nappali tagozat Esti tagozat Esti tagozat 

Magyar nyelv és irodalom  5 5 3 3 

Idegen nyelv  5/5 5/5 3 3 

Matematika  5/5 5/5 3 3 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 
4+1 5 3 3 

Természetismeret/biológia 2 0+2 1   

Természetismeret/földrajz 0+2 0+2     

Informatika  2/2 2/2 1 1 

Testnevelés és sport  5 5 – – 

Osztályközösség-építő program 1 1     

Szabadon tervezhető órakeret 3 5 4 5 

Összesen (közműveltségi óra-

számok) 
35 36 18 18 
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2016 SZEPTEMBER 01-TŐL ÉRVÉNYES KERETTANTERV SZERINT 2018-TÓL A KERET-

TANTERV VÁLTOZÁS MIATTI MÓDOSÍTÁS 

SZAKGIMNÁZIUM  

 Kereskedelem XXVI., Vendéglátóipar XXVII.,  

 

Tantárgyak 

 

9. évf. 

 

10. 

évf. 

 

11. 

évf. 

 

12. 

évf. 

9-12. óra-

szám ösz-

szesen 

 

13. 

évf. 

13. évf. 

óra-

szám 

összesen 

Magyar nyelv és iroda-

lom 

4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3+1 3+1 417 - - 

Történelem 2 2 3+1 3+1 345 - - 

Etika - - - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek - - 1 - 36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex ter-

mészettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Földrajz 

- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható 

tantárgy:  

Érettségi tantárgy, vagy 

Idegen nyelv, vagy Fi-

zika*, vagy Informatika, 

vagy Szakmai tan-

tárgy** 

- - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 

- 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 

8 8 7 7 (1045+453) 31 961 

Érettségi vizsga kereté-

ben megszerezhető szak-

képesítés 

3 4 3 3 1498 - - 

Rendelkezésre álló óra-

keret/hét 

35 36 35 35  35  
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Tanítási hetek száma 36 36 36 31  31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 

 

 

 

 

KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉSEK ÓRATERVE 

 

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képességfejlesztés 3 óra- 1 matematika, -1 történelem, -1 magyar nyelv és irodalom 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉS A NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS ESETÉN. 

Turisztika XXVIII. és Kereskedelem XXVI. 

Tantárgyak  

9. évf. 

 

10. 

évf. 

 

11. 

évf. 

 

12. 

évf. 

9-12. óra-

szám ösz-

szesen 

 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és iroda-

lom 

4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv (Célnyelv) 6 6 5 5 767 4 124 

Matematika 3 3 3+1 3+1 417 - - 

Történelem 2 2 3+1 3+1 345 - - 

Informatika 1 1 - - 72 - - 

Tantárgyak óraszám/hét 

Idegen nyelv 18 

Testnevelés és sport 5 

Informatika 3 

Képességfejlesztés 

(helyi tantervben meghatározottak szerint) 

3 

Osztályfőnöki 1 

Összesen 30 
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Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Célnyelvi civilizáció - - 2 2 134 - - 

Választható természettu-

dományos tantárgy, 

vagy komplex termé-

szettudomány 

2 2 - - 144 - - 

Kötelezően választható 

tantárgy:  

Érettségi tantárgy, vagy 

célnyelv, vagy Termé-

szettudományos tan-

tárgy, vagy 

Informatika, vagy Szak-

mai tantárgy* 

- - 2 2 134 - - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 

8 8 7 7 1045+453) 31 961 

Érettségi vizsga kereté-

ben megszerezhető szak-

képesítés 

3 4 3 3 1498 - - 

Rendelkezésre álló óra-

keret/hét 

35 36 35 35  35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31  31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 

 

XXVI. KERESKEDELEM ágazathoz tartozó  

 

2018. augusztus 31-től érvényes átdolgozás 

Választható mellék szakképesítés: eladó 34 341 01 

Mellék szakképesítés vizsgájának időpontja a befejezés évének őszi vizsgaidőszaka 

Indítás feltétele: a mellék szakképesítést választók és nem választók arány 1/3-2/3.  
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54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULOKHOZ RENDELT TANTÁRGYAK HETI ÓRASZÁMA ÉVFOLYAMONKÉNT 

A mellék-szakképesítés miatti változást jelöli a + és az a 

 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám 
heti óraszám 

heti óra-

szám ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatko-

zóan: 

Összesen 8 3 6,5 5,5 

140 

7,5 2,5 

140 

8 2 15,5 15,5 26 5 

160 

13,5 17,5 

Összesen 11 12 10 10 31,0 31,0 31,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

10032-12 Marketing 
Marketing           1     1+1   2,5   2     2,5   

Marketing gyakorlat                       4         4 

11718-16 Üzleti levelezés és 

kommunikáció 
Levelezés 1,5   2                   3,5         

10031-16 A főbb árucsopor-

tok forgalmazása 

Élelmiszer- és vegyi áru 

ismeret 
          2+1     2+1       4         

Műszak cikk áruismeret           2+1     2+1       4         

Ruházati- és bútor áruis-

meret 
1,5                   1   1,5     1   

11992-16 Kereskedelmi isme-

retek 

Kereskedelmi ismeretek 3   3                   6         

Kereskedelmi gyakorlat 

I. 
  2                       2       

Kereskedelmi gyakorlat 

II. 
  1   2     1+1     1               

11691-16 Eladástan Eladástan 1         1+1     1                 
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Eladási gyakorlat       2     1+1     1               

11508-16 Kereskedelmi gaz-

dálkodás 

Kereskedelmi gazdaság-

tan 
    1,5     1,5     2   5   5     3   

Kereskedelmi gazdaság-

tan gyakorlat 
      1,5     0,5         4,5   2     6,5 

10033-16 Vállalkozási, veze-

tési ismeretek 
Vállalkozástan                     2,5         2,5   

11719-16 Vállalkozási gya-

korlat 

Ügyvitel                     2         2   

Vállalkozási gyakorlat                       7   1     7 

10027-16 A ruházati cikkek 

és a vegyes iparcikkek forgal-

mazása 
Iparcikk áruismeret 1                                 

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

 

 

XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó  

 

2018. augusztus 31-től érvényes átdolgozás 

Választható mellék szakképesítés: pincér 34 811 03 

Mellék szakképesítés vizsgájának időpontja a befejezés évének őszi vizsgaidőszaka 

Indítás feltétele: a mellék szakképesítést választók és nem választók arány 1/3-2/3.  
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 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

Szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

A mellék-szakképesítés miatti változást jelöli a + és az a 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám ögy 
heti óraszám 

ögy 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonat-

kozóan: 

Összesen 5,5 5,5 4 8 

140 

2,5 7,5 

140 

3,5 6,5 12 19 13 18 

160 

12 19 

Összesen 11 12 10 10 31 31 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11561-16 Gazdálkodási is-

meretek 

Vendéglátó gazdálkodás 

elmélete 
1                       1         

A vendéglátó gazdálko-

dás gyakorlata 
  1   2            1       3       

11518-16 Élelmiszerismeret 

Általános élelmiszeris-

meret 
1,5   0,5                   2         

Élelmiszerek a gyakor-

latban 
  1   0,5                   1,5       

11519-16 Élelmiszerbizton-

sági alapismeretek 

Élelmiszerbiztonság 

alapjai 
0,5                       0,5         

Vendéglátás higiénéje     0,5                   0,5         

11523-16 Pincér szakmai 

idegen nyelv 
Pincér szakmai idegen 

nyelv 
          1      1                 

11524-16 Felszolgálási ala-

pok 

Felszolgálási alapok 0,5   1                             

Felszolgálási alapok gya-

korlat 
  1,5   2,5                           

Felszolgálás           0,5+1     1                 
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11525-16 Felszolgáló szak-

mai ismeretek 
Felszolgálás gyakorlat             3+2     2               

11520-16 Vendéglátó keres-

kedelem 

Értékesítés elmélete 1   1               4   2     4   

Értékesítés gyakorlata   1   1,5     1      1   1   3,5     1 

11538-16 Vendéglátás mar-

ketingje 

Marketing és kommuni-

káció a gyakorlatban 
                  1   2   1     2 

Alkalmazott számítás-

technika 
                  1   3   1     3 

Ügyvitel                       1         1 

11539-16 Vendéglátó ételké-

szítés 

Termelés elmélete 1   1           0,5   3   3     3   

Termelés gyakorlata   1   1,5     1         9   3,5     9 

11540-16 Idegen nyelv a 

vendéglátásban 

Vendéglátó üzleti idegen 

nyelv elmélete 
          1     1+1   1,5   3     1,5   

Vendéglátó üzleti idegen 

nyelv gyakorlata 
            1     1,5   2   3     2 

11541-16 Üzletvezetés a ven-

déglátásban 

Jogszabályok a vendég-

látásban 
          1         1   1     1   

Szervezés és irányítás a 

vendéglátásban 
            1,5+0,5    +1     1   1,5     1 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

 

 

 

XXVIII. TURISZTIKA ágazathoz tartozó  

 

2018. augusztus 31-től érvényes átdolgozás 

Választható mellék szakképesítés: szállodai recepciós 52 812 01 

Mellék szakképesítés vizsgájának időpontja a befejezés évének őszi vizsgaidőszaka 

Indítás feltétele: a mellék szakképesítést választók és nem választók arány 1/3-2/3.  
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54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ  

Szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

A mellék-szakképesítés miatti változást jelöli a + és az a 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám 
heti óraszám 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatko-

zóan: 

Összesen 8 3 7 5 

140 

5 5 

140 

2,5 7,5 7,5 23,5 18,5 12,5 

160 

7 24 

Összesen 11,0 12,0 10 10,0 31,0 31,0 31,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11714-16 Turisztikai erőforrá-

sok 

Turizmusföldrajz     0,5 0,5   1 1           1,5 1,5       

Kultúr- és vallástörténet 1   1  0,5    1           2 1,5       

Vendéglátó ismeretek 1                       1         

Gasztronómia gyakorlata   1   1                   2       

Szálláshely ismeretek                             1   

11715-16 Kommunikáció a tu-

rizmusban 

Protokoll a gyakorlatban   1   1                   2       

Üzleti kommunikáció gya-

korlat 
                  1       1       

Szakmai idegen nyelv 3   2,5     3     2,5    1,5 1,5 12        8 

11716-16 Gazdasági folyama-

tok a turizmusban 

Turizmus rendszere 1   1                   2         

Marketing gyakorlat                   1,5       1,5       

Ügyviteli gyakorlat                   1       1       

11717-16 Infokommunikációs 

technológia a turizmusban 
IKT gyakorlata a turiz-

musban 
            1     1       2       

Utazásszervezés                     2,5         2,5   
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10064-16 Turisztikai termék-

kínálat 
Turisztikai árualap érté-

kesítése gyakorlat 
                      11         8 

10065-16 Turisztikai vállalko-

zások 

Vállalkozási alapismere-

tek 
                    1         1   

Turisztikai üzletágak gya-

korlata 
                      11         8 

11300-16 Szállodai adminiszt-

ráció 

Szállodai adminisztráció     1                       

Szállodai adminisztráció 

gyakorlata 
           1     1              

11302-16 Szállodai tevékeny-

ségek 

Szállodai tevékenység 1   1     1      1             

Szállodai tevékenység gya-

korlata 
   1   1     1     1              

11301-16 Szállodai kommuni-

káció 

Szállodai kommunikáció  1                           

Szállodai kommunikáció 

gyakorlata 
      1                        

 
Szálláshely ismeret (csak a 

főszakképesítést választók 

számára) 

     1    1        

 
Turisztikai ismeretek 

(csak a főszakképesítést 

választók számára) 

      2   2        

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2018 SZEPTEMBER 01-TŐL ÉRVÉNYES KERETTANTERV SZERINT 

SZAKGIMNÁZIUM 

 Kereskedelem XXVI., Vendéglátóipar XXVII.,  

 

 A B C D E F G H 

1. Tantárgyak 9. évf. 10. 
évf. 

11. 
évf. 

12. 
évf. 

9-12. évf. 
óraszám 
összesen 

13. 
évf. 

13. évf. 
óraszám 
összesen 

2. Magyar nyelv és iro-
dalom 

4 4 4 4 556 - - 

3. Idegen nyelv 4 4 4 4 556 - - 

4. Matematika 3 3 3+1 3+1 417 - - 

5. Történelem 2 2 3+1 3+1 345 - - 

6. Etika - - - 1 31 - - 

7. Informatika 2 2 - - 144 - - 

8. Művészetek 1 - - - 36 - - 

9. Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

10. Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

11. Kötelező komplex ter-
mészettudományos 
tantárgy 

3 - - - 108 - - 

12. Ágazathoz kapcso-
lódó természettudo-
mányos tantárgy* 

2 2 2 - 216 - - 

13. Kötelezően választ-
ható tantárgy** 

- - 2 2 134 - - 
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14. Pénzügyi és vállalko-
zói ismeretek 

- 1 - - 36 - - 

15. Szakmai tárgyak óra-
kerete 

8 12 11 12 1488 31 961 

16. Szabadon tervezhető 
órakeret 

- - - - - 4 124 

17. Rendelkezésre álló 
órakeret/hét 

35 36 35 35 - 35 - 

18. Tanítási hetek száma 36 36 36 31 - 31 - 

19. Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 

KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉSEK ÓRATERVE 

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM 

ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉS A NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS ESETÉN. 

 

B  

Tantárgyak óraszám/hét 

Idegen nyelv 18 

Testnevelés és sport 5 

Informatika 3 

Képességfejlesztés, a helyi tantervben meghatározottak 
szerint 

3 

Osztályfőnöki 1 

Összesen 30 

 

Képességfejlesztés 3 óra- 1 matematika, -1 történelem, -1 magyar nyelv és irodalom  
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ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉS A NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS ESETÉN. 

TURISZTIKA XXVIII ÉS KERESKEDELEM ÁGAZAT XXVI 

 

 

 A B C D E F G H 

1. Tantárgyak 9. évf. 10. 
évf. 

11. 
évf. 

12. 
évf. 

9-12. évf. 
óraszám 
összesen 

13. 
évf. 

13. évf. 
óraszám 
összesen 

2. Magyar nyelv és iro-
dalom 

4 4 4 4 556 - - 

3. Idegen nyelv, Cél-
nyelv 

6 6 5 5 767 - - 

4. Matematika 3 3 3+1 3+1 417 - - 

5. Történelem 2 2 3+1 3+1 345 - - 

6. Informatika 2 - - - 72 - - 

7. Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

8. Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

9. Célnyelvi civilizáció 2 1 1 - 144 - - 

10. Választható termé-
szettudományos tan-
tárgy, vagy komplex 
természettudomány 

2 2 - - 144 - - 

11. Kötelezően választ-
ható tantárgy* 

- - 2 2 134 - - 

12. Szakmai tárgyak óra-
kerete 

8 12 11 12 1488 31 961 

13. Szabadon tervezhető 
órakeret 

- - - - - 4 124 
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14. Rendelkezésre álló 
órakeret/hét 

35 36 35 35 - 35 - 

15. Tanítási hetek száma 36 36 36 31 - 31 - 

16. Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 

 

XXVI. KERESKEDELEM ágazathoz tartozó  

 

2018. augusztus 31-től érvényes átdolgozás 

Választható mellék szakképesítés: eladó 34 341 01 

Mellék szakképesítés vizsgájának időpontja a befejezés évének őszi vizsgaidőszaka 

Indítás feltétele: a mellék szakképesítést választók és nem választók arány 1/3-2/3.  

A kék szín a mellék szakképesítést választókra vonatkozik. 

A sárga azokra akik nem választották a mellék szakképesítést. 

A piros a szakmai szabadsáv keretében a főszakképesítést erősítő tárgyak helyi tanterv szerint. 

 

54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN) 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULOKHOZ RENDELT TANTÁRGYAK HETI ÓRASZÁMA ÉVFOLYAMONKÉNT 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonat-

kozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsoló-
dása 

6 2 6 4 

140 

4 2 

140 

4 1 17,5 9 20 9 

160 

17,5 9 

Összesen 8 10 6 5 26,5 29 26,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   
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11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10032-12 Marketing 
Marketing fő szakképesítés           2+1     2+2+1   3   4     3   

Marketing gyakorlat fő szakképesítés                       2         2 

11718-16 Az üzleti levelezés és 

kommunikáció 

Levelezés fő szakképesítés 1                       1         

Gépírás fő szakképesítés 1                       1         

10031-16 A főbb árucsoportok 

forgalmazása 

Élelmiszer- és vegyi áru-

ismeret 
fő szakképesítés     2                   2         

Műszakicikk áruismeret fő szakképesítés     2                   2         

Bútor- és lakástextil 

áruismeret 
fő szakképesítés 1                       1         

Ruházati áruismeret fő szakképesítés 1                       1         

11992-16 Kereskedelmi isme-

retek 

Kereskedelmi ismeret fő szakképesítés 2   2     1+1     2+1+1       8         

Üzletviteli gyakorlat fő szakképesítés       2                   2       

Értékesítés 
34 341 01 

Eladó 
            +2      2               

Szakmai idegen nyelv 
34 341 01 

Eladó 
            1                     

Kereskedelmi gazdaság-

tan gyakorlat 
fő szakképesítés   2   2+2     2     1+2       7       

Kereskedelmi gazdaság-

tan   
fő szakképesítés                     4         4   

Vállalkozástan fő szakképesítés                     5         5   

Ügyvitel fő szakképesítés                     3         3   

Vállalkozási gyakorlat  fő szakképesítés                       7         7 

Ruházati és vegyes ipar-

cikk áruismeret 
34 341 01 

Eladó 
          2                       

Élelmiszer- és vegyi áru-

ismeret 
34 341 01 

Eladó 
                                  

Műszakicikk áruismeret 
34 341 01 

Eladó 
                                  

Kereskedelmi ismeret  
34 341 01 

Eladó 
                                  

Üzletviteli gyakorlat 
34 341 01 

Eladó 
                                  

Pénztárkezelési és bizony-

latkitöltési gyakorlat 
34 341 01 

Eladó 
            2+2     2               
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Ágazati szakmai kompetenciák erősítése ( a mellékszak-

képesítést nem választóknak) 

helyi 

tanterv szerint 
                                  

 Adózási ismeretek      1   1         

 
Gazdasági számítá-

sok 
     2   2         

 
Vállalkozói ismere-

tek 
     1            

 Bizonylatkitöltés      1    1        

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó  

 

2018. augusztus 31-től érvényes átdolgozás 

Választható mellék szakképesítés: pincér 34 811 03 

Mellék szakképesítés vizsgájának időpontja a befejezés évének őszi vizsgaidőszaka 

Indítás feltétele: a mellék szakképesítést választók és nem választók arány 1/3-2/3.  

A kék szín a mellék szakképesítést választókra vonatkozik. 

A sárga azokra akik nem választották a mellék szakképesítést. 

A piros a szakmai szabadsáv keretében a főszakképesítést erősítő tárgyak helyi tanterv szerint. 

 

 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULOKHOZ RENDELT TANTÁRGYAK HETI ÓRASZÁMA ÉVFOLYAMONKÉNT 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonat-

kozó: 
Összesen 

A tantárgy kapcsoló-
dása 

4 4 7 5 140 1,5 1,5 140 3,5 3 9,5 21,5 16 13,5 160 9,5 21,5 



59 

 

Összesen 8 12 3 6,5 31 29,5 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11561-16 Gazdálkodási is-

meretek 

Vendéglátó gazdálko-

dás elmélete 
fő szakképesítés 1   1      +1        1   2     1   

A vendéglátó gazdálko-

dás gyakorlata 
fő szakképesítés   1   1    0,5     1+0,5   1   3,5     1 

11518-16 Élelmiszerismeret 

Általános élelmiszeris-

meret 
fő szakképesítés 1   1      +1        1,5   2     1,5   

Élelmiszerek a gyakor-

latban 
fő szakképesítés   1   1           0,5       2,5       

11519-16 Élelmiszerbizton-

sági alapismeretek 
Élelmiszerbiztonság és 

vendéglátás higiéniája 
fő szakképesítés     1                   1         

11523-16 Pincér szakmai 

idegen nyelv 
Pincér szakmai idegen 

nyelv 

34 811 03 

Pincér 
          1                       

11524-16 Felszolgálási ala-

pok 

Felszolgálási alapok 
34 811 03 

Pincér 
          1                       

Felszolgálási alapok 

gyakorlata 

34 811 03 

Pincér 
            2                     

11525-16 Felszolgáló szak-

mai ismeretek 

Felszolgálás 
34 811 03 

Pincér 
          +1      1                 

Felszolgálás gyakorlata 
34 811 03 

Pincér 
             +2     2               

11520-16 Vendéglátó keres-

kedelem 

Értékesítés elmélete fő szakképesítés 1   2     1     0,5+1   1,5   4,5     1,5   

Értékesítés gyakorlata fő szakképesítés   2   1            +2   9   3     9 

11538-16 Vendéglátás mar-

ketingje 

Marketing és kommu-

nikáció a vendéglátás-

ban 

fő szakképesítés     1           1   1   2     1   

Informatika a vendég-

látásban 
fő szakképesítés              +1     0,5       0,5+0,5       

11539-16 Vendéglátó ételké-

szítés 

Termelés elmélete fő szakképesítés 1   1     0,5     1+0,5   1   3,5+0,5     1   

Termelés gyakorlata fő szakképesítés       2     0,5     1+0,5+0,5   9,5   3,5+0,5     9,5 
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11540-16 Idegen nyelv a 

vendéglátásban 
Vendéglátó üzleti ide-

gen nyelv gyakorlata 
fő szakképesítés            +1 0,5      +0,5   2   0,5     2 

11541-16 Üzletvezetés a 

vendéglátásban 

Jogszabályok, szerve-

zés és irányítás a ven-

déglátásban 

fő szakképesítés                 1   1   1     1   

11561-16 Gazdálkodási is-

meretek 

Vendéglátó gazdálko-

dás elmélete 

34 811 03 

Pincér 
                                  

A vendéglátó gazdálko-

dás gyakorlata 

34 811 03 

Pincér 
                                  

11518-16 Élelmiszerismeret 

Általános élelmiszeris-

meret 

34 811 03 

Pincér 
                                 

Élelmiszerek a gyakor-

latban 

34 811 03 

Pincér 
                                  

11519-16 Élelmiszerbizton-

sági alapismeretek 
Élelmiszerbiztonság és 

vendéglátás higiéniája 

34 811 03 

Pincér 
                                  

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése ( a mellék-

szakképesítést nem választóknak) 

helyi 

tanterv szerint 
                                  

Üzleti vendéglátás elmélete       +2            

Üzleti vendéglátás gyakorlata        +2           

Felszolgálás alapok       +1            

Felszolgálás alapok gyakorlata        +2           

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

XXVIII. TURISZTIKA ágazathoz tartozó  



61 

 

 

2018. augusztus 31-től érvényes átdolgozás 

Választható mellék szakképesítés: szállodai recepciós 52 812 01 

Mellék szakképesítés vizsgájának időpontja a befejezés évének őszi vizsgaidőszaka 

Indítás feltétele: a mellék szakképesítést választók és nem választók arány 1/3-2/3.  

A kék szín a mellék szakképesítést választókra vonatkozik. 

A sárga azokra akik nem választották a mellék szakképesítést. 

A piros a szakmai szabadsáv keretében a főszakképesítést erősítő tárgyak helyi tanterv szerint. 

 

54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ  

Szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

4 3 4 7 

140 

2 2 

140 

3 3 12 19 13 15 

160 

12 19 

Összesen 7 11 4 6 31 28 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11714-16 Turisztikai erőforrá-

sok 

Turizmus földrajz fő szakképesítés   1   1     1     1+1       4       

Kultúr- és vallástörténet fő szakképesítés       1     1     1+1       3       

Vendégfogadás fő szakképesítés 1+1   1           1       3         

11715-16 Kommunikáció a tu-

rizmusban 

Üzleti protokoll fő szakképesítés   1   2                   3       

Szakmai idegen nyelv fő szakképesítés 2   2     2     2+2   3   8     3   

11716-16 Gazdasági folyamatok 

a turizmusban 

Turizmus rendszere fő szakképesítés 1   1+1                   2         

Marketing fő szakképesítés       2           1       3       
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11717-16 Infokommunikációs 

technológia a turizmusban 
IKT a turizmusban fő szakképesítés   1   1                   2       

10064-16 Turisztikai termékkí-

nálat 

Utazásszervezés fő szakképesítés                     5,5         5,5   

Turisztikai árualap fő szakképesítés                       8         8 

10065-16 Turisztikai vállalko-

zások 

Vállalkozási alapismere-

tek 
fő szakképesítés                     1         1   

Turisztikai üzletágak fő szakképesítés                       11         11 

11300-12 Szállodai adminisztrá-

ció 
Szállodai adminisztráció 

52-812-01 

Szállodai recepciós 
            1+2     2               

11301-12 Szállodai kommuni-

káció 
Szállodai kommunikáció 

52-812-01 

Szállodai recepciós 
            1                     

11302-12 Szállodai tevékenysé-

gek 
Szállodai tevékenységek 

52-812-01 

Szállodai recepciós 
            3+3     3               

11500-12 Munkahelyi egészség 

és biztonság 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 

52-812-01 

Szállodai recepciós 
                                  

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése  ( a mellékszak-

képesítést nem választóknak) 

helyi 

tanterv szerint 
                                  

Szállodai ismeretek        +2   +1        

Turisztika ismeretek        +2   +3        

Szállodai tevékenység        +1   +1        

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2.2 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

A tankönyvtörvény 2011 novemberében történt módosítása létrehozta és a 2013/2014-es tanévtől  

kezdődően bevezeti az állami tankönyvforgalmazás új rendszerét. Az országos tankönyvellátást az állam a 

Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-n (a továbbiakban: Könyvtárellátó) keresztül látja el. 

A változtatás célja, hogy kizárólag oktatási-szakmai szempontok alapján történjen a tankönyvek kiválasz-

tása és megrendelése, a tankönyvbeszerzés átláthatósága növekedjen, továbbá csökkenjenek a szülők, va-

lamint a költségvetés számára a tankönyvellátással járó kiadások. A Könyvtárellátó a tankönyvellátás soron 

következő feladatainak végrehajtása érdekében kapcsolatban áll a fenntartókkal és az iskolákkal. 

A Könyvtárellátó első lépésként tankönyvellátási szerződést köt az iskolákkal a tankönyvrendelet 10. 

melléklete alapján azzal, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában működő iskolák esetében 

a tankönyvellátás minden fázisában a Szakképzési Centrum jóváhagyásával és ellenőrzésével történik az 

iskolákkal való kapcsolattartás, így a szerződéskötés és a tankönyvrendelés is.  

A tankönyvrendelést a tankönyvrendelet hatálybalépésétől kezdve az iskola elsősorban a Könyvtár-

ellátó által működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg. 

A Könyvtárellátó a tankönyvellátási megállapodások aláírását követően jelszót küld az iskoláknak, amivel 

beléphetnek a Könyvtárellátó elektronikus felületére és elkezdhetik a tankönyvek megrendelését.  

A rendelési felületre való belépést megelőzően a tankönyvjegyzék – tájékoztató jelleggel - elérhető 

az Oktatási Hivatal honlapján. 

A tankönyvtörvény és a tankönyvrendelet új szabályozása alapján módosult a tankönyvrendelés ha-

tárideje: a 26. § (1) bekezdés szerint a tankönyvrendelés határideje március utolsó munkanapja, a tankönyv-

rendelés módosításának határideje június 15-e, a pótrendelés határideje szeptember 5-e. A korábbi évek 

gyakorlatától eltérően a tankönyvrendelést a körülményekhez képest elvárható legteljesebb körben kell 

megtenni, legalább a kiválasztott tankönyvek címének, darabszámának, az érintett tanulók (ha ismertek) és 

a tanulókat esetlegesen megillető támogatások feltüntetésével. Az iskolának a megrendelés során azokat a 

tanulókat is fel kell tüntetni, akik számára nem rendel tankönyvet, az okok megjelölésével. 

A módosításra és a pótrendelésre csak indokolt esetben, így különösen az osztálylétszám változása 

esetén kerülhet sor. A módosítás és a pótrendelés során csak a végleges rendelésben megadott tankönyvek 

darabszámát lehet módosítani, ennek mértéke az eredeti rendeléstől maximum tíz százalékban  

térhet el. 

Az iskola a Könyvtárellátó rendszerében leadott rendelését követően – e rendszeren belül - összesített 

adatokat küld a közoktatás információs rendszerének (KIR) a megrendelésről. A rendelés folyamán a tan-

könyvrendeléseket a Könyvtárellátó összesíti és az érintett kiadóknak továbbítja. A kiadó a Könyvtárellá-

tótól kapott megrendeléseket a Könyvtárellátónak visszaigazolja, amiről a Könyvtárellátó a rendelést leadó 

intézményeket és fenntartóikat értesíti.  
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Az iskolák tehát már nem állnak közvetlen kapcsolatban a kiadókkal. A Könyvtárellátó a korábbi 

eltérő feltételekkel biztosított intézményi szintű tankönyvterjesztési rendszerhez képest országosan egysé-

ges, áttekinthető, tanulói szintű tankönyvellátást hoz létre, amely egy magasabb minőségű szolgáltatás ke-

retében az iskolák és a szülők számára számos előnnyel jár (csekkes fizetés, informatikai támogatás az 

iskolai könyvtárak egységes kezeléséhez).  

 

2.3 Az iskolán belüli tankönyvellátási feladatok 

 

A jelenlegi gyakorlatnak megfelelően az iskolán belüli tankönyvellátás megszervezése és lebonyolí-

tása a jövőben is az iskola feladata és felelőssége marad.  

Az új kerettantervekhez illeszkedő új fejlesztésű tankönyvek megrendelése Az egyes oktatási tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról szóló 73/2013. (III. 8.) Korm. Rendelet 16. §-a módosította a Nemzeti 

alaptanterv bevezetésének ütemezését. A módosítás szerint a Nemzeti alaptanterv 10. § (1) bekezdése alap-

ján az új tanterv szerinti nevelés-oktatás 2013. szeptember 1-jén a következő évfolyamokon kerül beveze-

tésre:  

- az iskolák kezdő évfolyamán,  

A tankönyvrendelet 27. § (6) bekezdése szerint az iskola igazgatója a Nemzeti alaptanterv felmenő 

rendszerű bevezetésével érintett iskolai évfolyamokon bármely tantárgyhoz csak olyan tankönyvet rendel-

het, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása az új kerettantervek alapján történt. Abban az esetben, ha adott 

tantárgyhoz nem adtak ki új kerettantervet, vagy az új kerettantervhez nem szerepel tankönyv a hivatalos 

tankönyvjegyzéken, az iskola a régi könyvek közül választhat. Az új fejlesztésű tankönyvek a Könyvtárel-

látó rendszerében jól látható módon lesznek feltüntetve a megkülönböztetett kiválasztási eljárás érdekében.  

Az iskoláknak – a megrendelés és a gyártás egységes tervezésének érdekében – az új tantervekkel 

érintett évfolyamokra március végéig nem kell könyvet rendelni. Ha ezen évfolyamok esetén valamely 

tantárgyból a kiadók nem kínálnak új fejlesztésű tankönyvet, akkor az iskolák rendelhetnek május 15-éig 

régi könyvet is.  

 

2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

 

A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és nemzeti 

kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi kapcsolatokban igényes felnőtteket, de-

mokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai vál-

tozások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre. 
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Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú tájékozódási képességet és tá-

jékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, hogy felkészíti tanulóit a társadalmi jelensé-

gek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazni képes tudás megszerzéséhez nélkülözhe-

tetlen munka felvállalására. Mindehhez nélkülözhetetlen a tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész 

együttműködése az iskolával. 

 

A középiskola feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak 

kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásá-

nak, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, továbbépítésére, integrálására. 

 

Az erkölcsi nevelés 

A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének jelentőségét. 

Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért érvényesek, mert saját magunk 

által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és belátja a normakövetés társadalmi jelentőségét 

és a normaszegés következményeit. Ismer közösségi egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség 

etikai elveinek felismerésére és a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Érti az etikai elvek, a 

normák és a törvények kapcsolódását. Képes értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket, példákat ér-

tékkonfliktusok kezelésére. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket, sportolókat, 

tudatosul benne munkásságuk (egyetemes) jelentősége. Ismeri a szakmája fejlődésével kapcsolatos fonto-

sabb magyar találmányokat, a szakmájában ismert kiemelkedő magyar személyiségeket. Tisztában van 

nemzeti ünnepeink jelentőségével, kontextusával, hagyományaival. Részt vesz a nemzettel, a hazával való 

érzelmi azonosulást erősítő tevékenységekben. Ismeri a népi hagyományokon és vallási gyökereken alapuló 

éves ünnepkört, van tapasztalata ezekhez kötődő szokásokról. Ismeri lakóhelye és iskolája környékének 

természeti és kulturális örökségét, tisztában van a helytörténeti események főbb állomásaival. Ismer az 

UNESCO kulturális örökség kincséhez és a magyar örökséghez tartozó kiemelkedő jelentőségű hazai ter-

mészeti és kulturális értékeket. Tájegységekhez kötve is ismer hungarikumokat. A hagyományos (népi) 

életmód, szokások megismerésén keresztül értékeli ezek fenntarthatósággal kapcsolatos szerepét. Ismeri a 

nemzeti kultúrák jelentőségét, tiszteli a különböző népek és kultúrák hagyományait.  

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
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A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri alapvető ál-

lampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét, képes az antidemokra-

tikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyével kapcsolatban érvelni. Ismer a demokrati-

kus jogok fenntartásáért küzdő szervezeteket, és tud példát hozni az ENSZ és az Európai Unió ezzel kap-

csolatos tevékenységére. Gyakorolja jogait és kötelességeit szűkebb környezetében, ismeri és tiszteli szű-

kebb közösségei tagjait, törekszik a jó együttműködésre az együttélésben. Képes a helyi közösségekkel 

való együttműködésre, ismeri a civil szervezetek működési formáit és lehetőségeit.  

 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanulóban tudatosul, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, ahol az ember személyisége alap-

vető befolyással bír céljai elérésére, a társas kapcsolatai alakítására, feladatai elvégzésére. Tisztában van a 

társas kapcsolatok építésének lényegével, és az emberi együttműködés lehetőségeivel. Rendelkezik a har-

monikus (társas) kapcsolatok kialakításához megfelelő ismeretekkel, készségekkel, empátiával; ez jellemzi 

a tőle különböző embertársaival való kapcsolatát is. Tud különbséget tenni az ideális és a reális énkép között 

és tisztában van azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagáról alkotott képet. Felismeri a 

normakövetés szerepét, fontosságát. 

 

A családi életre nevelés 

A tanuló tudatosan készül az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi életre. Jártas a munkaesz-

közök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, eredményes munkamódszereit. Megismeri a 

háztartásban, közvetlen környezetében alkalmazott, felhasznált anyagokat (különös tekintettel az egészség-

károsító anyagokra). Képes önálló életvitelét, önmaga ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos 

rendszerezésére, rangsorolására, megismeri a takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Ismeri a 

családtervezési módszerek alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel kapcsolatban 

információkat keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat szerezni a szexuális problé-

mákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes információforrások veszélyeit. Tudja, hová for-

dulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a gyermekszülést és az örökbefogadást érintő kérdésekről. 

Érti a családnak a társadalomban betöltött szerepét. Érti a családtagok felelősségét a család egységének 

megtartásában, belátja a szerepek és feladatok megosztásának módjait, jelentőségét. Értelmezi a szülői és 

gyermeki felelősség fogalmát, tiszteli a különböző generációk tagjait. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé válik környe-

zetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Képes egészséges étrend összeállítására, ismeri a 

mennyiségi és minőségi éhezés, valamint az elhízás kockázatait. Tájékozott az e témakörben meglévő elemi 
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lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. Ismeri a kultúra szerepét a lelki egészség megőrzésében. 

Képes stressz oldó módszereket alkalmazni, választani. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos 

minta alapján, saját döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat hatással van testi és lelki 

egészségére. Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti szerek hasz-

nálatának kockázatait, tudatosan tartózkodik ezektől. Ismeri a rizikófaktor fogalmát, képes értelmezni erre 

vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek segítenek testi és lelki egészségünk megőrzésében 

és helyreállításában. Tud a gyász szakaszairól és az ilyenkor alkalmazható segítő technikákról, ismeri a 

hospice-szolgáltatás fogalmát. Képes értelmezni a gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az 

egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés módját, képes tájékozódni a betegjogokról és az orvosválasztás 

lehetőségeiről. Tisztában van a védőoltások szerepével, ismeri ezek alapvető hatásmechanizmusát, tud pél-

dákat sorolni védőoltásokra.  

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanuló felismeri, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok segítségre szo-

rulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a segítségnyújtást és próbálja 

ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a környezetében 

élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken 

egyes helyzetekben kötelessége segíteni. Tisztában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, formái-

val. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érti a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés különbözőségeit. Konkrét példákon keresztül 

érti, hogyan függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a gazdaságossági, a környezeti és a szociális 

fenntarthatóság) globális problémákkal. Belátja, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környezeti 

problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát és látja ezzel kapcsolatos felelősségét. Képes fokozatosan 

megérteni és értelmezni egyes globális problémák és a lokális cselevések, valamint az egyéni életvitel kö-

zötti összefüggéseket. A tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját életvitelével legyen tekintettel a fenn-

tarthatóság kritériumaira. Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban információkat keresni és értelmezni. 

Érti a nemzetközi összefogás jelentőségét a fenntarthatósággal kapcsolatban. 

 

Pályaorientáció 

Tudatosul a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra kerülhet sor, ezért is van jelentősége a 

folyamatos tanulásnak, önképzésnek. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik tervezett szakmájával, hivatásá-

val kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. Felkészült az álláskeresésre, 

tisztában van azzal, milyen személyes tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal és képességekkel 
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rendelkezik. Érti, hogy ezek közül melyek piacképesek, és melyek állnak kapcsolatban az általa kitűzött 

céllal, illetve, hogy a munkáltató érdeklődését melyek keltik fel igazán. Képes önéletrajzot készíteni, vagyis 

képes írásban összegezni céljait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az alkalmazó-

nak egy konkrét állással kapcsolatban nyújtani tud 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló rendelkezik ismeretekkel az Euro-övezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexről, a GDP-ről és 

ezek hatásairól az ő személyes életében. Törekszik arra, hogy a fejlődési, megélhetési, biztonsági, önérvé-

nyesítési, társas szükségleteit minél magasabb szinten, tartalmasabb életvitelben elégítse ki. Érzékeli az 

anyagi és a kapcsolati tőke értékét és szerepét a társadalomban. Képes eligazodni pénzügyi és közgazdasági 

fogalmak között. Képes információkat keresni és értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. 

befektetések, hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy számlát nyisson és azt hasz-

nálja, 

 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között. Képes a mé-

dia által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó kifejezőeszközöket értelmezni, médiatar-

talmakat használni, megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak elhárítá-

sára. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló megtanul jegyzetelni, képes kiemelni a lényeget a hallott vagy az olvasott szövegből. Képes saját 

tanulási stílusának, erősségeinek és gyengeségeinek megfelelő tanulási stratégiák kialakításával önálló ta-

nulásra. A tanuló ismeri az időmenedzsment jelentőségét, alkalmaz ezt segítő technikákat. Képes a külön-

böző információkat különböző formában feldolgozni és rendszerezni, használ tudásmegosztó és tudásépítő 

platformokat. A tanulás folyamatában gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző for-

máit. Tud különböző természeti és társadalmi jelenségeket megkülönböztetni, összehasonlítani; alkalmazza 

a különböző tantárgyakban szerzett ismereteit ezek értelmezésében. 

 

2.5 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése szerint az iskola az 

oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési időszakban, 
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tanévenként megszervezi - a felnőttoktatásban és az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével - a tanulók fizi-

kai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a testnevelés tan-

tárgy tanítása folyik. 

 

 

2.6 Választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályait  

 

- A 11., 12. évfolyamon folytatott szakgimnáziumi tanulmányok során az érettségi vizsgaszabály-

zatban meghatározott keretek között választható azok a tantárgyak, amelyeket a tanuló emelt 

szinten, közép szinten, vagy fakultatív módon tanulni kíván. 

- Az iskola igazgatója minden tanév március 15-ig az osztályfőnökök közreműködésével szülői 

értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanév-

ben választható tantárgyakról, a felkészítés szintjéről. 

- A szülő és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással, va-

lamint a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. 

- A tanuló, illetve a szülő az adott tanév május 31-éig az igazgató engedélyével írásban módosít-

hatja a tantárgyválasztással, valamint a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését. 

- Módosítás esetén – ha a 12. évfolyamon új tantárgy tanulását kezdeményezi a tanuló, a 11. évfo-

lyam követelményeiből különbözeti vizsgát kell tennie. 

 

- A pedagógusválasztás lehetőségével a diákok abban az esetben élhetnek, ha az adott tantárgyból 

az emeltszintű felkészítés az adott évfolyamon több csoportban szerveződik meg. Ebben az eset-

ben a tanuló írásban kérheti az igazgatótól a másik pedagógus csoportjába történő beosztást. Az 

igazgató a csoportlétszám és a többi tanuló érdekeinek figyelembevételével hoz döntést, amely a 

tanév végéig szól. 

 

2.7 Választható érettségi vizsgatárgyak, valamint az egyes érettségi vizsgatárgyak témakörei  

 

2005-től a tanulók két szinten tehetnek érettségi vizsgát az egyes vizsgatárgyakból. Az érettségi 

vizsga kötelező és kötelezően választható vizsgatantárgyakból áll. 

Kötelező vizsgatárgyak nappali tagozaton: 

- magyar nyelv és irodalom, 

- történelem, 

- matematika, 

- idegen nyelv, 
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- szakmai vizsgatárgy. 

Intézményünk a következő választható tantárgyakat ajánlja a vizsgázóknak: 

- biológia, 

- fizika, 

- földrajz, 

- idegen nyelv (második nyelvként), 

- informatika, 

- kémia, 

- testnevelés. 

A középszintű érettségi vizsga szervezése a továbbiakban is a korábbi évek gyakorlatához hason-

lóan zajlik. Az írásbeli feladatlapok és javítási útmutató központilag készül, a javítás az iskola feladata. A 

szóbeli feladatok összeállítása a 40/2002.(V.24) sz. miniszteri rendeletben foglaltak szerint az iskola taná-

rainak feladata. 

Az emelt szintű érettségi vizsgára – megfelelő jelentkező létszám esetén – iskolánkban az alábbi 

tárgyakból készítjük fel tanulóinkat: 

- idegen nyelv, 

- informatika, 

- magyar nyelv és irodalom, 

- matematika, 

- történelem, 

- szakmai vizsgatárgy. 

A kötelező érettségi vizsgatárgyak felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre. A vizsgatárgyak kö-

zépszintű érettségi témakörei a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kerülnek kijelölésre. Az érettségi 

témakörök kijelölésének megfelelősségét a munkaközösség-vezetők ellenőrzik. (Az egyes érettségi vizsga-

tárgyak középszintű érettségi vizsgájának részletes leírását és témaköreit lásd a 40/2002. (V.24) OM ren-

deletben és annak módosításaiban (pl.: 106/2012.(VI.1) Korm. rendelet). 

 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/vizsgatargyak 

 

2.8 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

 

A tanulmányi előmenetel folyamatos ellenőrzése, értékelése (az osztályozás) a pedagógus törvényben rög-

zített joga. Az értékelés szaktárgyi és pedagógiai kifogástalanságáért a szaktanár felel, viszont az alapelvek, 

célok, funkciók tekintetében (egyetértésnek) konszenzusnak kell lennie nevelőtestületen belül.  

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/vizsgatargyak
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A mérés- ellenőrzés célja: informálódni a tanuló tananyagban való előre haladásáról, az értékelés funkciója 

pedig hiteles visszajelzést adni a tanuló számára a követelmény-teljesítmény megfeleléséről, de legátfo-

góbb célja a reális önértékelés, az önálló tanulási képesség és igény kialakítása.  

Figyelembe vesszük a tanulók kéréseit és észrevételeit, (igény- és elégedettség mérés) törekszünk arra, 

hogy tanítványaink sikerélményhez jussanak, és felhasználjuk ennek motiváló hatását. 

 

Az értékelés/minősítés alapformái  

A tanév folyamán, a tantárgyi követelmények teljesítéséről ad számot a diák írásbeli- és szóbeli felelet, 

gyakorlati munka formájában, a tanár a teljesítményét rendszeresen érdemjegyek adásával minősíti.  

Az osztályzat félévi és év végi osztályzat, mely a jelzett időszakok alatti tanulmányi eredményt minősíti 

(osztályozó vizsgán is osztályzatot szereznek a tanulók). A számszerű minősítés "mértékegységei” a ha-

gyományos ötfokozatú skála alapján – az érdemjegyekre, és az osztályzatokra vonatkozóan:  

A tantárgyak esetében  

jeles (5)  

jó (4)  

közepes (3)  

elégséges (2)  

elégtelen (1) 

 

Osztályzatok, érdemjegyek  

A bizonyítványban szereplő tantárgyi osztályzatok összefoglaló képet adnak a tanuló adott tanévben nyúj-

tott összteljesítményéről, tájékoztatva a szülőket, pedagógusokat, tehát minősíti a tanulókat. A tantárgyi 

osztályzatokat a tanuló évközi (ellenőrzőbe és naplóba beírt) érdemjegyei, vagy az osztályozó vizsga (kü-

lönbözeti vizsga, javítóvizsga) eredményei alapján kell kialakítani.  

 

A tanév végi osztályzat tanúsítja tehát, hogy a tanuló  

- az adott évfolyam követelményeit milyen mértékben teljesítette,  

- ismeretei elegendőek-e az elégséges minősítés megszerzéséhez,  

- tudása elegendő-e a következő évfolyam elvégzéséhez, vagy,  

- a záróvizsgára bocsátáshoz.  

A tanulók év végi osztályzatait a nevelőtestület áttekinti, dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 

Vitás esetekben (ha a tanuló év végi osztályzata jelentősen eltér az év közben tapasztalt előmeneteltől) a 

nevelőtestület felkéri az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást döntésének okairól, indokolt esetben 

változtassa meg döntését.  
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Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, de a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az év 

végi osztályzatot az évközi eredmények alapján a tanuló javára módosíthatja. 

 

Vizsgán kapott osztályzatot a tantestület nem változtathatja meg. 

 

A tanuló előmeneteléről az iskola a szülőket rendszeresen tájékoztatja elektronikus és/vagy papír alapú 

ellenőrző útján. 

 

Az osztályozás, értékelés, dolgozatírás 

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64. § (1) értelmében: A tanuló osztályzatait évközi teljesít-

ménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán 

nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell 

megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 

 

- A tanuló teljesítményét a pedagógus a tanév során érdemjegyekkel értékeli, félévkor és a tanév 

végén osztályzattal minősíti. A szóbeli feleletét követően – még azon az órán – megtudja az értékelő ér-

demjegyét, az osztályozásra beszedett írásbeli munkáját legkésőbb a beszedéstől számított 15 munkanap 

után kijavítva, leosztályozva és értékelve visszakapja. Amennyiben ez nem valósul meg, a tanuló kérheti, 

hogy jegyét ne írják be! 

 

- A szaktanár köteles a témazáró, modulzáró dolgozat várható időpontjáról, éves mennyiségéről tanév 

elején tájékoztatást adni. A pontos időpontját pedig köteles egy héttel korábban bejelenteni 

 

- A pedagógus szabadon megválaszthatja a számonkérés módját és idejét, de egy napon maximum 

két témazáró dolgozatot lehet megíratni. Időpontok ütközése esetén az érdekelt tanárok bevonásával kell 

megegyezésre jutni.  

 

A szakképző évfolyamon résztvevő tanulók esetében az osztályozás és értékelés módját a vizsgaszabályzat 

tartalmazza. 

 

2.9 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 

A házi feladat a tananyag feldolgozásának menetében minden olyan feladat, amelyet a tanítási időn 

kívül otthon, vagy kollégiumban, tanulószobán egyéni munkával végeznek a tanulók. A tantárgyak egymást 
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követő tanítási órái között az oktatási folyamatba szervesen beletartozó házi feladatok teremtenek kapcso-

latot.  

Az oktatási folyamat megtervezésénél az új ismeretek közvetítése elsődleges rögzítése és alkalma-

zása a tanítási órákon kell, hogy megvalósuljon. Az ismeretek megszilárdítása, emlékezetbe vésése, vala-

mint további gyakorlása a tanulók otthoni feladata.  

Az egyes házi feladatok olyan jellegűek is lehetnek, amelyek nem a megtanult ismeretekhez kap-

csolódnak, hanem a következő órán elvégzendő munkát készítik elő, anyaggyűjtéssel, megfigyeléssel.  

Iskolánkban olyan házi feladatokat is adhatnak a szaktanárok, amelyek során valamely terjedelmes 

anyagrésznek önálló, gyakran alkotó jellegű feldolgozását megszabott határidővel kérik számon. Ilyen lehet 

a házi olvasmányok feldolgozása, házi- illetve szakdolgozatok készítése, mérési adatok jegyzőkönyvben 

történő feldolgozása, a mérési adatok kiértékelése. A nagyobb volumenű házi feladatok kiadását az osz-

tályban tanító tanárok az osztályfőnök közreműködésével kötelesek egyeztetni, elkerülve a tanulók túlter-

helését az egyes tantárgyak rendszeres tanulásának háttérbe szorítását.  

A házi feladatokat úgy kell kiválasztani, hogy célszerűen szolgálja az oktatási folyamatban megol-

dandó didaktikai feladatokat.  

A házi feladatok lehetnek egyénre szabottak, a tanulók képességeinek megfelelő, így biztosítható a 

differenciált foglalkoztatás, a képességek és készségek jobb hatásfokú fejlesztése.  

A házi feladatok eredményes megoldásának a megfelelő tárgyi tudáson kívül az a feltétele, hogy a 

tanulók jól szervezzék meg otthoni munkájukat, ismerjék és alkalmazzák a tanulásnak, a feladatok megol-

dásának helyes módszereit. Ezért a tanár feladata a tanulás módszertan ismertetése, a kiadott házi feladatok 

megoldásának ellenőrzése, illetve visszajelzés kérése a házi feladatok megoldásához szükséges időigény-

ről.  

A rendszeres házi feladatok kiadásánál a megoldáshoz szükséges időt úgy célszerű kiválasztani, 

hogy közepes képességű tanuló is 30 perc alatt meg tudja oldani. A házi feladatok kiadásánál figyelembe 

kell venni a tanulók másnapi órarendjét, az egyes tantárgyakból az otthoni terhelésüket. Az időigényesebb 

házi feladatok beadási határidejét egyeztetni kell a más tantárgyakat oktató tanárokkal, hogy a tanulói túl-

terheltséget elkerüljék. 

A hét végére és szünetekre adott házi feladatok tagozatonként és évfolyamonként változhatnak. 12., 

13., 14. évfolyamokon a nagyobb terjedelmű írásbeli munkák, szakdolgozatok elkészítése, vizsgákra való 

felkészülés ezekre az időpontokra kerül.  

Az oktatási gyakorlatban hagyományosan elfogadott a tanítási órákat összekötő házi feladatok rend-

szere, azonban törekedni kell a tanulás racionálisabb kialakítására oly módon, hogy az iskolai tanítás és az 

otthoni tanulás ne különüljön el egymástól, ennek megfelelően a tanulók otthoni munkája az egyéni isme-

retszerző tevékenységre korlátozódjon.  
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A házi feladatok kiválasztásánál a házi feladat nem lehet büntető jellegű, valamint motivációs ha-

tással rendelkezzen, továbbfejlesztő szerepet töltsön be, és gondolkodásra késztessen.  

Alsóbb évfolyamokon a hét vége és a szünetek az elmaradt heti feladatok megoldását szolgálják. A 

szülőknek olyan szabadidős tevékenységet, családi programokat, közös kirándulást javaslunk, melyek se-

gítik iskolai munkánkat és bővítik a tanulók ismereteit.  

Szakképző évfolyamokon a tanuló ezen időpontokban való foglalkoztatását a Szakképzési Törvény 

szabályozza. 

 

2.10 Csoportbontás és egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

- Az oktatás az egyes évfolyamokon osztály – illetve csoportkeretekben folyik.  Az osztályokba 

(csoportokba) sorolás a felvételi kérelmek és a korábbi tanulmányi eredmények figyelembevé-

telével történik, és az igazgató hatáskörébe tartozik. Az osztályok, csoportok szervezésénél az 

igazgató figyelembe veszi a köznevelési és szakképzési törvény létszámokra vonatkozó szabá-

lyait. 

- Az idegen nyelvi csoportokba való besorolás alapja a tanuló tudásszintje. A felvételi tájékozta-

tókban az iskola közzéteszi a következő tanév idegen nyelvi választékát. A besorolásnál az is-

kola figyelembe veszi a tanuló kívánságát, de a végső döntés meghozatalakor az elsődleges 

szempont a tanuló tudásszintje, a csoport létszáma és az előtanulmányok. A besorolást a szak-

tanárok végzik a munkaközösség-vezető és a felelős igazgatóhelyettes vezetésével.. 

- Vitás esetekben a fenti szempontok figyelembevételével az igazgató dönt. 

- Az emelt szintű felkészítés csoportbontása a jelentkezők számától függ. A csoportbontás határát 

a mindenkori hatályos rendeletek határozzák meg. 

 

2.11 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

2.11.1 Az iskola egészségnevelési elvei 

 

Az iskolánkba járó tanulók között sok a hátrányos helyzetű. A hátrányos helyzetük a család, a kör-

nyezetük gazdasági, szociális, kulturáltságbeli feltételeiből fakadnak. A diákok egészségével, mentális 

helyzetével kapcsolatos gondokat is magukkal hozzák. Nagy iskolai feladat az egészség megőrzése, fel-

ügyelete, az ez irányú nevelésük, formálásuk, a káros szenvedélyek elleni fellépés, a felvilágosító tevé-

kenység.  

 

A tanórákhoz kapcsolódó nevelés keretében: 
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- Az időjárásnak megfelelő öltözködés kialakítása.  

- A tanulók étkezési szokásainak és rendszerességének felmérése. 

- Az étkezés előtti kézmosásnak, mint egészségvédő hatásnak a megértetése és szokássá  

alakítása.  

- Törekedés az egészséges, főleg vitamin tartalmú táplálkozásra.  

- Az iskolai testnevelés és sport környezetének (tornaterem, öltöző, sportpályák, WC) higiénés álla-

potának javítása, korszerűsítése.  

 

A tanórán kívüli szabadidő keretében: 

- A tanórán kívüli sportfoglalkozások szorgalmazása, szervezése  

• házi versenyek, bajnokságok  

• ISK keretében edzések (szakosztályi)  

• Diákolimpia versenyek, bajnokságok  

- A tartós futásnak, mint a legkönnyebben végrehajtható sporttevékenység feltételeinek megterem-

tése. Szokássá válásának elősegítése.  

- Egészségfejlesztő céllal meghirdetett gyalog- és kerékpártúrák szervezése.  

- Az életmódsportok népszerűsítése, kialakítása a tanulók körében.  

- Sportnapok szervezése, megrendezése minden tanévben. 

  

Az egészséget támogató környezet kialakítása 

A biztonságos iskolai környezet kialakítása:  

- Balesetveszély források feltárása, intézkedés azok haladéktalan megszüntetésére.  

- Tűz- és bombariadó terv elkészítése, végrehajtásának gyakoroltatása.  

- Megelőző balesetvédelmi oktatás. 

 

2.11.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

 

A környezeti nevelés célja:  

A természet értékeinek és az emberi kultúra alkotásainak védelme mindenki számára közös feladat. 

Erre a komplex tevékenységre a fiataloknak tanulmányaik 

során kell felkészülniük. Fontos az otthon kialakított szemlélet, de a megőrző, óvó 

tevékenység az iskolában válhat tudatossá. 

 

Alapelvei közül kiemelten kell kezelni:  

- a fenntartható fejlődés megteremtése és megőrzése,  
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- az emberi jogok tiszteletben tartása,  

- a biológiai és társadalmi sokféleség megőrzése,  

- az ökológiai lábnyom fontosságának megismerése, szem előtt tartása a mindennapi életben,  

- a tapasztalaton alapuló kreatív környezeti nevelés.  

- el kell, hogy érjük, hogy a különféle összefüggésekre alapozott és begyakorolt természettudomá-

nyos és műszaki műveltség hatékonyabban alkalmazható a mindennapi életben és a munka világá-

ban. 

- maga a fejlesztés tartalomba ágyazottan történik, a természettudományok közös kulcsfogalmaihoz, 

az alapvető törvényekhez, elméletekhez és a fontosabb modellekhez kapcsolódva. 

A környezeti nevelés feladatai:  

- megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő ill. élette-

len környezettel;  

- kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére;  

- felkelti az igényt, képessé tesz:  

- a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására;  

- összefüggő rendszerben történő értelmezésére; a rendszerben felismerhető kapcsolatok megérté-

sére;  

- a problémák megkeresésére, okainak megértésére;  

- kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ez által a lehetséges megoldások megkeresésére;  

- az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására környezeti kérdésekben;  

- a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.  

- olyan általános képességeket fejleszt, mint az elvonatkoztatás, az általános törvényszerűségek fel-

ismerése, logikai következtetés, az adatok értékelése, a valószínűségi gondolkodás fejlesztése 

- a természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő fejlesztése 

 

 A környezeti nevelést végzik:  

Tanárok  

Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával példaér-

tékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés illetve oktatás közös 

szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell alakítanunk, illetve tovább kell fejlesztenünk a 

munkaközösségek együttműködését. A közös munka áttekintése oktatási igazgatóhelyettes feladata, 

a koordinátori szerepet az iskolai szabadidő-szervező tanár látja el. Diákok  
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Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait a kul-

turált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai diákönkormányzatnak, az osztálykö-

zösségeknek, valamint a környezet védelme iránt különösen érdeklődő és elkötelezett tanulókból 

álló diákcsoportnak.  

Tanárok és diákok  

A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös munka során tan-

órai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el.  

Tanárok és szülők  

Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola harmonikus 

együttműködése és kötelessége. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a környezet-

tudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Iskolánkban ez egyrészt azon keresztül való-

sul meg, hogy az elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is alkalmazzák a tanulók.  

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak.  

Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti nevelési 

programunknak. Az iskolai adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy csökkentsük a felesle-

ges papírfelhasználást (pl.: féloldalas papírlapok használata, kicsinyített és kétoldalas fénymásolás, 

digitális információáramlás) folyamatosan gyűjtsük a hulladékpapírt és a kifogyott nyomtatópat-

ront. Példamutató, ha a tanulók látják, hogy az iskola épületének takarítása során környezetkímélő, 

az egészségre nem ártalmas tisztítószereket használunk. Ezek felkutatása és beszerzése az iskolai 

gondnok feladata. Az iskolai szelektív hulladékgyűjtés tovább fejlesztéséhez a takarítók aktív, kör-

nyezettudatos munkájára is szükségünk van.  

 

Iskolán kívüli együttműködés  

Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények  

A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző in-

tézmények meglátogatása. Iskolánk számára ilyen szempontból kiemelkedően fontosak a múzeu-

mok, az állatkertek és a védett területek nemzeti parkok. Ezeket a látogatásokat osztályfőnöki, bio-

lógia tanórákon készítjük elő. Iskolai tanulmányai során, minden tanulónak legalább egy környezeti 

témájú intézménylátogatáson részt kell vennie (állatkert, botanikus kert). Az adott intézménnyel a 

kapcsolatot a természettudományi munkaközösségek egy megbízott tanára tartja.  

Civil szervezetek  

A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik környezeti nevelési munkánkat. 

Tantestületünk több tagja rendszeresen részt vesz az E-misszió előadásain, továbbképzésein, illetve 

a civil szervezetek által szervezett programokon. A szaktanárok egyénileg alakítanak ki kapcsolatot 

az egyes civil szervezetekkel.  
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Hivatalos szervek  

A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és egészségügyi 

szempontból megfelelően működik-e az iskola. Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az 

iskolai környezet kialakításában.(ÁNTSZ.)  

Az alaposan előkészített, átgondolt környezeti nevelési program nem csak az iskola sikeres környe-

zeti nevelési munkájának záloga, hanem nagymértékben hozzájárul az iskola egyéb célkitűzéseinek 

megvalósításához is.  

 

A környezeti nevelés színterei iskolánkban  

Iskolai programok  

Tanórán  

A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat. Az 

óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a 

hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. Különböző in-

teraktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló ismeret-

szerzés is. A szemléltetés hagyományos, multimédiás, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is 

felhasználjuk, alkalmazzuk. Így az élményszerű tanításra lehetőség nyílik. Fontosnak tartjuk, hogy a 

diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek.  

Az egyszerű víz-, talaj- és levegővizsgálati módszereket kémia és biológia órákon tanítjuk meg. A 

természettudományos tantárgyak keretében megismertetjük a tanulókat a környezetünket károsító 

anyagokkal. Beszélünk a hétköznapi környezetszennyezésről, hatásáról, az épített és természeti kör-

nyezetre. Kiemelten kezeljük ezek elemzését, a következtetések megfogalmazását, a tapasztalatok 

hatásainak értékelését.  

Tanórán kívüli programok:  

- tanulmányi kirándulások alkalmával kulturált viselkedésre, a természeti értékek védelmére tanít-

juk a diákokat  

- városismereti játékok (Városi DÖK szervezésében)  

- „akciók”: pályázatok, kiállítás-rendezés, filmkészítés, iskolarádió működtetése  

- „látogatás” múzeum, állatkert, botanikus kert, nemzeti park (közösségépítő-, diák-nap, tanulmányi 

kiránduláson  

- versenyek (term. tud vetélkedő 9-10. évf.);  

- iskolazöldítés;  

- DÖK-nap (diáknapi program keretében);  

- „jeles napok”(Föld napja, Víz világnapja, Madarak, fák napja);  
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Módszerek  

környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani megújulásra van szükség. 

Olyan módszereket kell választanunk, amelyek segítségével a környezeti nevelési céljainkat képe-

sek leszünk megvalósítani. A foglalkozások, módszerek így válnak csak hitelessé.  

Néhány, munkánk során alkalmazott módszercsoport:  

- kooperatív (együttműködő) tanulási technikák;  

- játékok;  

- projektmódszer;  

- kreatív tevékenység;  

- közösségépítés;  

- művészi kifejezés  

 

Taneszközök  

Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, amelyek a kör-

nyezet nevelési munkához szükségesek. Folyamatosan pótolni kell az elhasználódott vegyszereket, 

eszközöket, valamint lépést tartva a fejlődéssel, új eszközöket kell beszerezni.  

Folyamatosan frissíteni kell a környezeti nevelési szak- és CD-könyvtárat. Biztosítani kell, hogy a 

környezeti nevelési tanórák és programok számára megfelelő audiovizuális ill. multimédiás eszkö-

zök álljanak a tanárok és a tanulók rendelkezésére.  

 

Kommunikáció  

Iskolán belüli kommunikáció formái  

- kiselőadások tartása megfelelő szemléltetőeszközökkel biológia, kémia, földrajz órák keretében;  

- házi dolgozat készítése természettudományos tantárgyakhoz kapcsolódó új ismeretekből;  

- poszterek készítése és bemutatása kiírt és megjelenő pályázatokra;  

- iskolarádió felhasználása híradásra;  

- faliújságon közölt információk készítése;  

- szórólapok készítése.  

Iskolán kívüli kommunikáció formái  

- környezetvédelmi cikkek feldolgozása különböző napilapokból;  

- környezeti problémákról megjelent tudományos cikkek feldolgozása;  

- környezetvédelemről szóló rádió- és televíziós hírek feldolgozása, értékelése;  

- a közvetlen környezet problémáinak felmérése, értékelése, együttműködés az illetékes önkor-

mányzattal 
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2.12 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések  

 

Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségeknek, régióknak, így Nyíregyházának 

is, kiemelt feladata a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség biztosítása és előmoz-

dítása nem összemosható, egymást nem helyettesíthető fogalmak, hanem egymás kiegészítői. Az esély-

egyenlőség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit kinyit, lehetővé tesz az adott vé-

dett csoport számára is. Előmozdítása aktív cselekedet, eredménye, hogy a védett csoport tagjai valóban 

élni tudnak a számukra is nyitott lehetőségekkel. 

Esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül: az 

adott védett csoport tényleges résztvevővé válik. 

A fenntartó és intézményei fogadókészségét fejleszteni kell, ki kell alakítani a megkülönböztetés 

tilalmát, egyenlő bánásmódot, az emberi méltóság tiszteletben tartását, a társadalmi szolidaritás kialakítá-

sát. Mindezt a Nemzeti Alaptantervben (2012) is olvashatjuk. 

Esélyegyenlőség Az esélyegyenlőség érvényesítése, valamennyi hátrányos helyzetű csoport részére, 

a közoktatásban is kiemelt feladat. Különösen a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyerekek esély-

egyenlősége előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan támo-

gató lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják 

iskolai sikerességüket. Az egyenlő bánásmód követelményének és a szegregációmentességnek, mint esély-

egyenlőségi alapfeltételnek mind a településen működő azonos típusú intézmények, mind azok tagiskolái, 

feladat-ellátási helyei között, mind az intézményeken belül, az azonos évfolyamok tanulócsoportjai között 

érvényesülnie kell (a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya közötti különbség legfeljebb 25% 

lehet). 

A fenntartó elkötelezett az oktatási esélyegyenlőségek felszámolásában, biztosítja az oktatási szol-

gáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést. Ehhez megfelelő intézményhálózatot működtet. 

 

2.13 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei  

 

2.13.1 A magatartás értékelésének elvei 

- Példás magatartású az a tanuló, aki a tanulmányi kötelezettségének eleget tesz, az iskola házirend-

jének és egyéb szabályzatainak rendelkezéseit, előírásait következetesen megtartja. Viselkedése fegyelme-

zett, kulturált, emellett segítőkész. Diáktársai, szülei, tanárai, az iskola felnőtt dolgozói iránt tiszteletet ta-

núsít. Tevékenyen részt vállal a közösségi feladatok végrehajtásában vagy számottevő tanulmányi, kultu-

rális, illetve sporteredménnyel gazdagította az iskola hírnevét. Nincs írásbeli figyelmeztetése, igazolatlan 

órája a tanév során. 
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- Jó magatartási fokozat illeti meg a tanulót, ha a fenti követelményeknek kisebb hiányosságok, illetve 

kifogások mellett felel meg, legfeljebb osztályfőnöki, szaktanári figyelmeztetője van. 

- Változó magatartású a tanuló, ha viselkedése ellen több panasz merül fel, tanulmányi kötelezettségét 

többször elmulasztja, legfeljebb osztályfőnöki intője, vagy igazgatói figyelmeztetője van. 

- Rossz magatartási fokozatot kell adni a tanulónak, akinek viselkedése miatt gyakori vagy  

súlyos kifogás merült fel, aki fegyelmi eljárás során büntetésben részesült 

 

2.13.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

A szorgalom minősítése az egyéni képességeket is mérlegelve fejezi ki a tanulmányi munkához való vi-

szonyt, a kötelességtudatot, rendszerességet, a pontosságot. 

- Példás a minősítése annak a tanulónak, aki erejéhez, képességeihez mérten pontosan, alaposan, 

törekvően, kötelességtudattal és egyenletes színvonalon végzi a munkáját. 

- Jó szorgalmi fokozatot kap az a tanuló, akinek munkáját kisebb lazaságok, egyenetlenségek elle-

nére általában a kötelességtudat, rendszeresség jellemzi. 

- Változó szorgalmi fokozatot kell adni annak a tanulónak, akinek a tanórákra való felkészülése 

rendszertelen, tanulmányi munkája hullámzó, aki képességei alatt teljesít, vagy aki valamelyik tantárgy-

ból elégtelen minősítést kap. 

- Hanyag minősítést kell kapnia annak a tanulónak, aki tanulmányi kötelezettségeinek következete-

sen nem tesz eleget, érdektelenség, közöny jellemzi, vagy egynél több tantárgyból elégtelen minősítést 

kap. 

 

2.13.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

 

Jutalmazás 

 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

- példamutató magatartást tanúsít,  

- folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

- az osztály az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

- az iskolai az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, előadáso-

kon, bemutatókon vesz részt, 

- bármely más módon, hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhezaz iskola ju-

talomban részesítheti. 

 

Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 
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- szaktanári dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett 

tanulók a tanév végén: 

- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő közösségi munkáért 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő közösségi munkáért dicséretben részesíthetők. A dicsére-

tet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 

- Az a 12. osztályos tanuló, aki a teljes tanulmányi idő alatt kimagasló tanulmányi eredményt ért 

el Sipkay-díjban részesülhet, melyet a ballagási ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át.  

- Az a 12. osztályos tanuló, aki a teljes tanulmányi idő alatt kiemelkedő közösségi munkát végzett 

Közösségért díjban részesülhet, melyet a ballagási ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet 

át.  

- A Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és 

Kollégium Tantestülete által 2001-ben alapított „KÍVÁLÓ IFJÚ KERESKEDŐ VAGY VEN-

DÉGLÁTÓS” DÍJ ALAPÍTÓ OKIRATA a szakmai munka elismerésére. 

Valamennyi „DÍJ” odaítélésének részletezése az Iskolai Házirend mellékletben szerepel. 

 

Az iskolai, megyei, regionális, országos szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat 

kaphat. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget 

csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudo-

mására kell hozni. 

 

Fegyelmezés 

 

A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 

A tanulók órai fegyelme: 

A tanóra védelme a diákok és tanárok közös feladata. A tanulók kötelezettségeik teljesítése közben a tanórai 

fegyelmet kötelesek betartani. Az órán nem lehet enni, inni, valamint enni és innivaló a padon nem tartható. 

A tanulónak nincs jogában tanulótársait és az óraadó tanárt zavarni. Az a tanuló, aki a naplóba történő 
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beírás ellenére továbbra is fegyelmezetlen, óra után a szaktanár az igazgatóhelyettesi irodába kíséri és az 

iskolavezetők közreműködését kéri. 

Azt a tanulót, aki 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

- a tanulói házirend előírásait megszegi,  

- igazolatlanul mulaszt,  

büntetésben részesül. A pedagógusok a tanuló fegyelmezetlenségeit a naplóban fenntartott helyre írják be 

e, 3 beírás következménye osztályfőnöki figyelmeztetés. 

A testnevelés órákon amennyiben a tanuló felszerelés hiányában nem tud dolgozni, három alkalom után 

bejegyzés történik a naplóba. Három ilyen bejegyzés után a tanuló következő büntetési fokozatot kap. 

 

Az iskolai büntetések formái 

A pedagógusok a tanuló fegyelmezetlenségeit az elektronikus naplóba írják be. Az iskolai büntetések fo-

kozatai: 

 

- 3 szaktanári figyelmeztetés után 1 osztályfőnöki figyelmeztetés; 

- 3 szaktanári figyelmeztetés után 1 osztályfőnöki figyelmeztetés; 

- 3 szaktanári figyelmeztetés után 1 osztályfőnöki intés; 

- 3 szaktanári figyelmeztetés után 1 osztályfőnöki intés; 

- 3 szaktanári figyelmeztetés után 1 igazgatói figyelmeztetés; 

- 3 szaktanári figyelmeztetés után 1 igazgatói intés. 

 

A felszerelés hiánya kisebb tanulói engedetlenség, fegyelmezetlenség esetén a szaktanár beírással adhatja 

ezt az osztályfőnök és a szülő tudtára. Ilyen esetben 3 beírás után jár egy szaktanári figyelmeztetés. 

 

- osztályfőnöki figyelmeztetés - adható 2 alkalommal; 

- osztályfőnöki intés - adható 2 alkalommal; 

- igazgatói figyelmeztetés - adható 1 alkalommal; 

- igazgatói intés - adható 1 alkalommal. 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség sú-

lyától függően el lehet térni. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el 

kell tekinteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

- emberi méltóságának megsértése az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; 
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- pszichés zsarolás; 

- félrevezetés, csalás; 

- iskolai dokumentumok és okiratok hamisítása, 

- viselkedésével, kifejezésével közfelháborodást okoz; 

- a szándékos károkozás; 

- az iskola pedagógusai és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

- ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek mi-

nősülnek. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak 

szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója dönt. A bünte-

tést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt 

módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vé-

telével az érvényes jogszabályok alapján az iskola igazgatója határozza meg. 

 

Az iskolai Szülői Szervezet és az iskolai Diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani 

kell, hogy az iskolában az iskolai Szülői Szervezet és az iskolai diákönkormányzat közösen működtesse a 

fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. Ennek a lehetőségéről a fegyelmi eljárás megin-

dításáról szóló értesítésben az érintetteket tájékoztatni kell! 

Ha az egyeztető eljárás eredményes volt, azaz a sértett és a kötelességszegő megállapodtak a fegyelmi 

eljárást legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. 

A tárgyalás szabályainak részletezése az Iskolai Házirend mellékletben szerepel. 

 

2.14 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei  

 

Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 

1. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat (ékszert, 

mobiltelefont, értékes tárgyat, stb.) csak saját felelősségükre hozhatnak be. Az iskola nem vállal kártérítési 

felelősséget a tanuló tanulmányai folytatásával összefüggésbe nem hozható káreseményekért. 

2. A tanulók mobiltelefonjukat, zenei lejátszójukat behozhatják az iskolába. Tanítási órákon azonban, 

az osztályban tartózkodók nem használhatják. 

 

Nyíregyháza, 2017. április 1.. 

 

Elfogadta:         Jóváhagyta:  
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az intézmény         Tóthné Zsigó Zita 

nevelőtestülete                      igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

A Pedagógiai Program módosítását a kerettantervi és törvényi változások miatt 2018.08.31-én a nevelő-

testület elfogadta. A Szülői Szervezet és a DÖK a változtatást elfogadta. Legitimációs okirat csatolva.  

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018.08.31  

  Tóthné Zsigó Zita 

   igazgató 


