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1 ISKOLARENDSZERŰ, NAPPALI TANRENDŰ SZAKKÉPZŐ 
ÉVFOLYAMOK – HÁROMÉVES KÉPZÉS 

1.1 Közismereti képzés 

1.1.1 A közismereti, közéleti és életvezetési program területei 
Kommunikációs ismeretek 

Ez a terület a magyar nyelv- és irodalom, az idegen nyelv tantárgyi ismereteit közvetlenül és a többi 
tantárgyat közvetve érinti. 

Négy tevékenységi terület kerül a középpontba: a kommunikáció, a szövegértés, a szövegalkotás és a 
művészeti nevelés. 

Cél a biztos alapkészségek kialakítása, a magabiztos írás, helyesírás, olvasás és kommunikáció elérése, 
emellett az alapvető művészeti, irodalmi tájékozottsághoz való hozzájárulás. A magyar nyelvet és irodalmat 
egységben kell tanítani. 

Ebben a tartalmi egységben kell megoldani az infokommunikációs területekkel valamint az idegen 
nyelvi ismeretekkel összefüggő kompetenciák fejlesztését. 

Közéleti, életvezetési, pénzügyi és gazdasági ismeretek: 

Ez a terület a történelem, természetismeret, matematika, magyar nyelv- és irodalom, hit- és önismeret 
tantárgyakat érinti közvetlenül. 

E terület keretei között szó esik a legfontosabb társadalmi együttélési szabályokról, a közösségben élő 
egyén számára szükséges tudnivalókról. Előtérben áll, hogy az egyén képes legyen megtalálni a helyét a 
világban, a tágabb és szűkebb társadalmi közösségekben. 

Fontos, hogy a tanuló magára ismerhessen a társadalmi, gazdasági viszonyok és a megoldásra váró 
helyzet felvázolása során, és a szükséges elméleti megközelítés mellett gyakorlati példákon keresztül 
szerezzen ismereteket, fejlődjenek kompetenciái. 

Az eredményes munkához szükséges a tanulók aktív és konstruktív szerepvállalása. 

Életmód és életvitel, egészségtan ismeretek: 

Ez a terület a természetismeret és a hit- és önismeret tantárgyakat érinti közvetlenül. 

A tartalmak feldolgozásának elsődleges célja a tudatos és egészséges életvitel elősegítése, az ehhez 
szükséges ismeretek megszerzése, alkalmazása és felhasználása. 

Az ismereteket közvetítő területek szoros szerkezeti és tartalmi kapcsolatban állnak egymással. A tanév 
szakmai programjának tervezését a pedagógusok együttes munkájával a szakmai integráció kialakításával és 
működtetésével lehet elvégezni. 

A közös munka érinti 

• az adott osztályok munkatervének közös tervezését 
• a tevékenységek összehangolt végrehajtását 
• tanulók közös értékelését 
• módszerek közös kidolgozását 

A következő integratív témakörök kerülnek a közös munka során az egyes műveltségterületeken 
kibontásra: 

• Én és az iskola 
• Én és a környezetem 
• Az állam és a társadalom 
• Helyünk a világban 
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A program eredményessége csak a hagyományos és az új módszerek egyensúlyra törekvő ötvözésével 
megvalósítható. 

A közismereti képzés gyakorlati kivitelezése: 

A közismereti képzés a szakmai képzéssel párhuzamosan, azt alátámasztva 3 tanév keretein belül kerül 
megvalósításra. 

A tanulók osztálykeretben, azon belül szakmai csoportban tanulnak. 

Tantárgyak és óraszámok: 

Tantárgy  Óraszám Óraszám Óraszám 
 9. 

évfolyam 
10. 
évfolyam 

11. 
évfolyam 

Matematika 2 1 1 
Magyar nyelv és 
irodalom 

2 1 1 

Természetismeret 1 1 1 
Történelem 1 1 1 
Hittan és önismeret 2 2 2 
Önismeret 1 0 0 
Idegen nyelv 2 2 2 
Osztályfőnöki 1 1 1 
testnevelés 5 5 5 

 

A matematika, magyar nyelv- és irodalom, idegen nyelv valamint a hittan és erkölcstan tantárgyak 
csoportbontásban kerülnek oktatásra. 

1.1.2 Kommunikáció, magyar nyelv és irodalom (KOMA) 
Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik 

a társadalmi beilleszkedésben, a társadalmi sikerességben, ezért kitüntetett szerepet játszik a szakiskola 
közismereti programjában. A társadalmilag elfogadott kommunikációs formák, viselkedésminták 
megismerése és használati módjuk elsajátítása nagyrészt e tantárgy keretei között zajlik. A tantárgy tanításának 
alapvető célja a biztos alapkészségek kialakítása: a magabiztos írás, a helyesírás, az olvasás és a 
kommunikáció. A program ugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy a tanulók művészeti, irodalmi 
tájékozottságot szerezzenek, ízlésük, véleményük formálódjon, képesek legyenek köznapi, közéleti és 
művészeti témákról is beszélgetni. 

Ez a tantervi program elsősorban nem ismereteket kínál, hanem a szemléletet alakítja, azt mutatja meg, 
hogyan érdemes tanulni, hogy lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást és képességeket fejleszt, 
amelyek a mai világban elengedhetetlenek. Segít megérteni, hogy tanulni és gondolkodni kell. Hogy a rossz 
válasz jobb, mintha eleve elutasítjuk a gondolkodást. A program komoly partnernek tekinti, gondolkodásra és 
tevékenységekre hívja a tanulókat fejlődésük, boldogulásuk érdekében. 

A kerettanterv fontos eleme, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és az iskolai tanulás, a 
tudomány és a hétköznapok között. Megmutatja a már sok kudarcot tapasztalt diákoknak, hogy az órai 
témákkal való foglalkozás örömforrás is lehet, az óra élményeket is adhat. Mindeközben remélhetően 
kiegészíthetjük és továbbépíthetjük a diákok általános iskolából hozott hiányos tudását, és fejleszthetjük 
képességeiket. A program szokatlansága ellenére is tartalmaz olyan elemeket, amelyeket az érettségire való 
felkészülés során is hasznosíthatnak azok, akik tovább akarnak tanulni. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyat a többi közismereti tantárggyal egységben kell tanítani. A tantervi 
tematika igazodik az osztályfőnöki órákon kijelölt átfogó témákhoz. 

Minden évfolyamon négy csomópontja van a tananyagnak: a) kommunikáció, b) nyelvtan, c) 
szövegértés/szövegalkotás, d) művészeti, irodalmi nevelés és médiaismeret. Törekedni kell arra, hogy a beszéd mellett 
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minden órán sor kerüljön írásra, olvasásra, a helyesírás gyakorlására, irodalmi művekkel, képekkel való 
találkozásra. Ezek arányát és mélységét azonban az érintettségnek, az érdeklődésnek kell meghatároznia. 

A kommunikációs csomópont a domináns, hiszen az eredményes kommunikáció technikáinak elsajátítása a 
társadalmi sikeresség egyik kulcsa. A többi csomópont ehhez kapcsolódik. Ezt a területet mindig kiemelten 
kell kezelni. Olyan helyzeteket kell teremteni, amelyekben konkrét szituációkat kell megoldaniuk a diákoknak; 
az elméletnél sokkal fontosabb a gyakorlat. Az egyéni kommunikációtól a társadalmi kommunikációig 
számos területet érint a kerettanterv. Az egyes kommunikációs témákhoz sokféle út vezethet: az életből vett 
szituációs játék, médiához köthető feladat vagy valamilyen irodalmi mű, esetleg szövegtani feladat egyaránt 
lehet kiindulópont, a lényeg az, hogy sikerüljön felkelteni az osztály érdeklődését. Meg kell érinteni a 
diákokat, érzékennyé kell őket tenni a téma iránt, felkelteni az érdeklődésüket, megmutatni, hogy ezek a 
tananyagok nem fölöslegesnek tűnő tudást hordoznak, hanem a mindennapok részei, s így megismerésükkel, 
a velük való foglalkozással életminőségüket, sikerességüket tudják javítani. 

Nyelvtani csomópont: a szűken vett nyelvtani rész nem haladja meg lényegesen az általános iskolában 
tanultakat, azt ismétli, illetve mélyíti el. Szemlélete azonban tágabb, arra helyezi a hangsúlyt, hogy a 
nyelvtan/nyelvészet a grammatikai szabályok alkalmazásánál sokkal szélesebb körben is értelmezhető. Ebben 
a csomópontban szerepelhetnek a külön meg nem jelölt, a tanár által az osztály, esetleg az egyes tanulók 
fejlesztési igényei szerint megválasztott rövid és szisztematikus helyesírási feladatok is. 

A szövegértés/szövegalkotás csomópontban kapott helyet az olvasás- és íráskészség fejlesztése. Minél több 
alkalmat kell találni arra, hogy a diákok némán és hangosan is olvassanak, mivel sok esetben éppen olvasási 
nehézségeik miatt küzdenek alapvető szövegértési gondokkal. Az írásos feladatok is fontosak, füzetbe és 
feladatlapokra is írhatnak a tanulók. Az írásbeli munkát mindig ellenőrizze és javítsa a tanár, lehetőség szerint 
óra közben. A tanulók kapjanak lehetőséget arra, hogy bármilyen más órán felmerülő szövegértési 
problémájukat felvethessék ezeken az órákon. 

Az irodalom/művészet csomópont: az ajánlott szövegválogatás nem törekszik semmilyen kánon követésére 
vagy irodalomtörténeti áttekintésre, jóllehet számos szöveg szerepel a magyar és világirodalom különböző 
korszakaiból. Kortárs szerzők is szép számmal találhatók az anyagban, hogy a mai szövegeknek is legyen 
esélyük arra, hogy megszólítsák a diákokat, illetve hogy a tanulók kortárs alkotásokkal is találkozzanak. 
Ezekben az esetekben se hagyományos műelemzés folyjon, hanem kerüljön sor a személyes érzések, az 
érintettség, a szövegek által kiváltott reakciók megbeszélésére. 

Nem irodalomtörténetet, szerzőket, nagy műveket kell tanítani, hanem egy-egy mű adott témához 
kapcsolásával azt kell megmutatni, hogy az irodalmi szöveg is lehet érdekes, izgalmas, kapcsolódhat a diákok 
életéhez. Minél élményszerűbb a találkozás, annál nagyobb az esély az olvasással kapcsolatos pozitív attitűd 
kialakítására. Bár nincs irodalomtörténet, a különböző korokból vett (főleg magyar) irodalmi szövegek arra is 
jók, hogy felismerjék a diákok, hogy ezek a szövegek egy hagyomány és a magyar kultúra részei. A modern 
szerzők, a modern kultúra, sőt a tömegkultúra is segíthet eljutni a klasszikus értékekhez, hiszen a populáris 
kultúra általában a klasszikus kultúra alapvető struktúráit másolja, annak eszköztárát veszi át, tematikája pedig 
sokszor motiválóbb és érdekesebb lehet a diákok számára. 

A magyartanítás hagyományos tartalmaival és felépítésével kapcsolatban a szakiskolai tanulók többsége 
negatív élményeket szerzett. A művészeti nevelés alapvető célja az, hogy a műalkotásokkal találkozás során 
pozitív érzések érjék a diákokat. Örömet találó, gondolkodni akaró embereket nevelése a cél. 

A kerettanterv épít az egyre nagyobb szerepet betöltő digitális és vizuális kultúrára (fotó, film, digitális 
tartalmak stb.), illetve a média pozitív és negatív jelenségeinek értelmezésére is. A fiatalok sokszor 
könnyebben jutnak el a virtuális világ és vizualitás felől a szövegekhez, mint fordítva. A most szakiskolába 
kerülő fiatalok már a Z generáció tagjai, akik a digitális világba születtek, teljes természetességgel használják a 
digitális eszközöket, szabadidejükben a világhálón élnek, sokkal nehezebben illeszkednek be szűk 
környezetükbe. A kerettantervnek és a hozzá kapcsolódó közismereti programnak ezt figyelembe kell vennie. 
Ugyanakkor a média működésének, illetve a manipuláció hatásmechanizmusainak megértése is nagyon fontos 
cél. 

A Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom (KOMA) műveltségterület a Szaki programban 
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kitüntetett szerepet játszik, mert az alapvető kulcskompetenciák közül többnek a fejlesztésében is szerepe 
van: az anyanyelvi kompetencia és a kulturális kompetencia fejlesztésében elsőrendűen, de a tanulási 
képességek fejlesztésében, a szociális és állampolgári kompetencia erősítésében, sőt a digitális kompetencia 
fejlesztésében is nagy szerepe van. Az általános iskolát végzett tanulók jó része az alapvető kompetenciák 
hiányában érkezik a szakiskolába, tehát egy alapos mérés után fokozatos, egyénre szabott fejlesztésben kell 
részesülniük. Az általános iskolából hozott hiányok csökkentése mellett tovább kell fejleszteni 
kommunikációs és szövegértési/szövegalkotási képességeiket. A NAT-ban is megfogalmazott nevelési célok 
tekintetében elsőrendű szerepe van a műveltségterületnek abban, hogy a tanulók önismerete, erkölcsi 
magatartása, felelősségvállalása, jövője, szakmai pályája iránti elkötelezettsége megfelelően alakuljon. Ezt a 
fejlesztést a 9. évfolyamon tervszerűen kell elkezdeni, hogy mire a tanulók elhagyják a szakiskolát és munkába 
állnak, felelősségteljes állampolgárokká, a társadalom hasznos tagjaivá váljanak. 

9. évfolyam 

A 9. évfolyamon heti két óra áll rendelkezésre. A kerettanterv az éves óraszám 90%-át fedi le, azaz 64 
órát határoz meg. A kerettantervet megvalósító KOMA program ezen az évfolyamon négy, egy-egy 
negyedévet átívelő, közös, az osztály számára megvalósítandó projektfeladatot is ajánl: az első negyedévben 
egy virtuális osztálykönyvet hoznak létre a diákok, mely alkalmas az osztály megismerésére, a közös munka, 
feladatvégzés kereteinek megtalálására. A második negyedévben osztályújságot készítenek, ennek 
megvalósításához már magasabb szintű együttműködésre van szükség. A harmadik negyedévben egy 
történetet írnak közösen (ehhez készíthetnek fotókat, rövidfilmeket is), a negyedik negyedévben ebből a 
történetből képregényt készítenek. 

A 9. évfolyam legfontosabb céljai: 

• a szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése, hátránykompenzálás; 
• a teljes mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése; 
• ismerjék fel és alkalmazzák a helyesírási alapelveket; 
• saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban; 
• a köznyelvi és irodalmi szöveg különbségeinek felismerése; 
• ismerjenek fel néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben; 
• ismerjenek fel néhány alakzatot és szóképet; 
• legyenek képesek rokon értelmű szavakkal változatosabbá tenni mondanivalójukat; 
• legyenek képesek szóban és írásban logikusan elmesélni egy történetet; 
• ismerjék néhány egynyelvű szótár használatát; 
• legyenek képesek néma olvasással szövegek megértésére és az olvasottak felidézésére; 
• legyenek képesek történetet írni előre meghatározott szempontok segítségével; 
• tudjanak vázlatot készíteni megadott szempontok alapján; 
• legyenek képesek stílusváltásra hivatalos helyzetben; 
• ismerjék fel a manipuláció eszközeit a különböző médiumokban és műfajokban; 
• szerezzenek gyakorlatot a vizuális, a hangzó és a komplex információk megértésében; 
• ismerjék meg az online kommunikáció módjait írott és íratlan szabályait. 

 
9. évfolyam 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Személyes kommunikáció – Tömegkommunikáció Órakeret:  
8 óra  

Előzetes tudás 
Az általános iskolából hozott, igen változatos szintű kommunikációs ismeretek. 
A kommunikáció elemeinek ismerete. Alkalmazkodás a kommunikációs 
helyzetnek megfelelő normákhoz. Hajlandóság az együttműködésre. 

A komplex 
műveltség-területhez 

kapcsolható 
fejlesztési feladatok 

A szóbeli kommunikáció személyes sikerének fokozása a kommunikáció 
verbális és egyéb összetevőinek tudatosításával. Az üzenet kódolásának és 
dekódolásának gyakorlása. Az udvarias, köznyelvi normának megfelelő 
kommunikáció igényének felébresztése és gyakorlása. A személyközi és a 
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társadalmi, valamint a tömegkommunikáció fogalmának megismerése, ezek 
megkülönböztetése. A tömegkommunikáció csatornáinak és eszközeinek 
ismerete, a manipuláció felismerése. Az online kommunikáció módjainak, írott 
és íratlan szabályainak megismerése; az egyén felelősségének tudatosítása az 
internetes kommunikációban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Önismeret, énkép, énkép-kommunikáció, én és a csoport. A kommunikáció 
alapmodellje, összetevőinek azonosítása, értelmezése. 

A nonverbális kommunikáció elemei, sajátosságai, működési mechanizmusai 
(pl. testbeszéd, térközszabályozás, arcjáték). 

A közös nyelv és a nonverbális kommunikáció szerepe a megértésben; a 
verbális és a nonverbális kommunikáció összhangja; dekódolás.  

A verbális kommunikáció jelentősége és lehetséges formái. A kommunikáció 
sikere, a kulturális és a nyelvi szabályok szerepe a megértésben.  

Etikett a kommunikációban. Kommunikáció az interneten. Netikett a 
Facebookon, e-mailben és online csevegés közben.  

Előzetes elvárások a kommunikációban, a megértés csapdái, emberi 
játszmák. 

A kommunikáció szintjei. A társadalmi kommunikáció fogalma. A társadalmi 
kommunikáció csatornái. Centrum és periféria. A társadalmi kommunikáció 
egyéb területei: hivatalos szövegek (pl. menetrend, betegtájékoztató, banki 
dokumentumok, álláshirdetések értelmezése). 

Tömegkommunikáció és műfajai. A manipuláció fogalma és 
hatásmechanizmusai.  

Kommunikációs gyakorlatok és játékok. Az értő figyelem felkeltése, 
fenntartása beszélőként; hallgatóként pedig gyakorlása. 

OKÉ-tematika illeszkedő 
részei. 

Társadalomismeret: 
társadalmi kommunikáció, 
tömegkommunikáció, 
centrum-periféria. 

Természetismeret, 
matematika: 
kommunikációs 
képességeket fejlesztő 
gyakorlatok. 

Idegen nyelv: nonverbális 
kommunikáció, 
testbeszéd, eltérő 
szabályok különböző 
kultúrákban. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Énkép, kommunikáció, testbeszéd, mimika, gesztusnyelv, arcjáték, 
térközszabályozás, kódolás, dekódolás, üzenet, rétegnyelv, kommunikációs 
zavar, tömegkommunikáció, hír, vélemény, manipuláció, sajtó, netikett. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális és verbális kommunikáció kapcsolata; 

Hivatalos kommunikáció 
Órakeret:  

8 óra  

Előzetes tudás 
Ismeretek a kommunikáció verbális és nonverbális elemeinek működéséről, a 
tömegkommunikációról és a manipulációról. Ismeretek a vizuális 
kommunikációról, gyakorlat a képi nyelv elemzésében. 

A komplex 
műveltség-területhez 

kapcsolható 
fejlesztési feladatok 

A kommunikáció kulturális meghatározottságának tudatosítása. 
A reklámnyelv megfigyelése és megértése különböző reklámhordozók esetében, 
a manipuláció felismerése. 
Filmnyelvi kommunikációs eszközök felismerése, megismerése és alkalmazása. 
A vizuális, a hangzó és a komplex információk megértésének továbbfejlesztése. 
A színek jelentéshordozó szerepéről való tudás elmélyítése.  
Ismerkedés a zenei nyelvvel, a nyelv zenéjének tanulmányozása. 
A hivatalos és a társalgási stílus megkülönböztetése saját gyakorlatban. 
Hivatalos kommunikáció műfajainak, szövegtípusainak, szabályrendszerének 
megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A kommunikáció kulturális meghatározottsága, kulturális antropológiai 
szempontok; a divat, az öltözködés jelentéshordozó szerepe. 

Reklám, plakát, graffiti: a meggyőzés vizuális eszközei, meggyőzés, 
manipuláció. 

Reklám: rádióreklám, internetes reklám. A meggyőzés hangzó és komplex 
eszközei, meggyőzés, manipuláció. 

A képi nyelvben és a verbalitásban rejlő meggyőzési lehetőségek, ezek 
kipróbálása. 

Megértés szöveggel és szöveg nélkül, a kontextus és a hagyomány szerepe, 
kulturális útjelzők. Hangzó szövegek és képi információk megértése. 

A filmnyelv mint kommunikációs forma. 

A vizuális és a verbális kommunikáció kapcsolata.  

A vizuális kommunikáció eszközei, a képek jelentése és olvashatósága.  

A színek jelentése, színszimbolika a köznapokban és a művészetekben. 

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

 

Részvétel a hivatalos kommunikációban, a hivatalos kommunikáció aktuális 
műfajai: felelés, beszámoló, vizsga stb. 

Pályázatok. Állásinterjú. A hivatalos dialógus mint műfaj. Gyakorlatok, 
szerepjáték. 

OKÉ-tematika illeszkedő 
részei. 

Társadalomismeret: 
kommunikáció társadalmi 
és kulturális 
meghatározottságai. 

Természetismeret, 
matematika: 
kommunikációs 
képességeket fejlesztő 
feladatok. 

Idegen nyelv: a nem nyelvi 
jelek és a kontextus 
szerepe az idegen nyelvi 
kommunikációban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vizualitás, képi nyelv, filmnyelv, nemzeti kultúra, szubkultúra, célközönség, 
színszimbolika, dialógus, zenei nyelv, a nyelv zenéje, intonáció, beszédtempó, 
hivatalos kommunikáció. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv és a nyelvtan rendszere Órakeret:  
8 óra  

Előzetes tudás 
A nyelvi jelekről és a nyelvi jelrendszerről az általános iskolában tanultak. A 
helyes beszéd és a helyesírás egyéni szintje. A legalapvetőbb nyelvtani ismeretek, 
a nyelvi elemek felismerése. Egyéni fejlesztési szükségletek felismerése, a helyes 
beszéd és a helyes írás iránt kialakuló motiváció. 

A komplex 
műveltség-területhez 

kapcsolható 
fejlesztési feladatok 

A nyelvi jelekről és a nyelvi jelrendszerről tanultak felfrissítése, kiegészítése. A 
helyes beszéd és a jó helyesírás igényének felkeltése, megerősítése. A nyelvtani 
ismeretek hasznosságáról való meggyőződés kialakítása, megerősítése. Az 
általános iskolában tanult leíró nyelvtani ismeretek felfrissítése, az alapvető 
hiányosságok pótlása feladatok megoldása során. A szóelemek és a szófajok, 
valamint a szintagmák felismerésének fejlesztése, szókincsbővítés. A teljes 
mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése. A helyesírás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A nyelv fogalma, nyelv és beszéd.  
A beszéd jellemzői – az egyénre jellemző beszédmód.  
A jel, a jelzés, a jelrendszer fogalmának megismerése, illetve ismétlése. A 
nyelv mint jelrendszer, a nyelvi jelek típusai.  
A nyelv szintjei, a leíró nyelvtan egységei (hangtan, morfématan, szótan, 

Társadalomismeret, idegen 
nyelv, természetismeret, 
matematika: helyesírás. 
Idegen nyelv: a nyelvek 
egyedisége és rokonsága. 
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mondattan, szövegtan).  
Hang, fonéma, betű. A hangok jelölése írásban, a betű. Hangtörvények. 
A hangtörvényekből fakadó helyesírási szabályok felelevenítése, helyesírási 
feladatok egyéni szükségletek szerint. A hangok szerepe a beszédben. A 
hangok keletkezése, tiszta ejtés.  
A szófajok beszédbeli és mondatbeli szerepe. A szófajok felismerése, szavak 
csoportosítása.  
Morfémák, szóelemek, szóalakok. A toldalékok szerepe a szó- és a 
mondatalkotásban. Szóalkotó játékok.  
Szintagmák keresése és jelölése. A szókincs fejlesztése a határozós és a jelzős 
szintagmákhoz kapcsolódva. 
A tulajdonnevek és az igekötős igék helyesírása. 
Általános helyesírási gyakorló feladatok az egyéni problémák feltárására és 
egyéni fejlesztésre. A helyesírás önálló fejlesztésének módjai, az önellenőrzés 
eszközei. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nyelv, beszéd, beszédmód, jelrendszer, jeltípus, hang, betű, hasonulás, 
összeolvadás, morféma, szóelem, szóalak, toldalék, szintagma. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Mondat – szöveg – jelentés Órakeret8 
óra  

Előzetes tudás Az előző félévben tanult nyelvtani ismeretek. 

A komplex 
műveltség-területhez 

kapcsolható 
fejlesztési feladatok 

A mondattani és a szövegtani ismeretek felidézése és bővítése gyakorlati 
feladatok során. A központozás mint helyesírási probléma gyakorlása. 
Az értő néma és hangos olvasás fejlesztése kreatív feladatokkal. A jelentéstani 
ismeretek fejlesztése, szerepük felismerése a művészi nyelvben és a hétköznapi 
kommunikációban. Szövegelrendezés. 
A szókincs bővítése, a fogalmazási készség fejlesztése. Ismerkedés az egynyelvű 
szótárak használatával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A mondat fogalma, a mondat szerkesztettsége és modalitása. A modalitás 
szerepe a közlő szándékának kifejezésében. Írásjelek. 
Az egyszerű és az összetett mondat felismerése, csoportosítása gyakorlati 
feladatok során. Az összetett mondat típusainak megkülönböztetése, 
összetett mondatok alkotása szerkezeti modellek alapján. 
A szöveg és a szövegkohézió. Szövegértési feladatok. A szövegelemzés 
lehetséges módszerei. A szövegkohézió nyelvi elemei, a lineáris kohézió (pl. 
névmások, toldalékok vizsgálata a szófajokról és a morfémákról tanultak 
felidézésével). 
A szövegkohézió jelentésbeli elemei, globális kohézió (pl. a cím, a téma, a 
tétel- és kulcsmondatok, kulcsszavak; a bekezdések logikai viszonyának 
vizsgálata köznapi, irodalmi és saját szövegekben). 
Szövegfonetikai eszközök. Hangos olvasás, interpretálás, előadó-művészet. 
A fonetikai eszközökkel való tudatos bánásmód gyakorlása. 
A hangalak és a jelentés viszonya. Azonos alakú, egyjelentésű, többjelentésű, 
rokon értelmű, hangutánzó és hangfestő szavak felismerése, gyűjtése, 
csoportosítása. 
A rokon értelmű szavak szerepe a szóbeli és az írásbeli kommunikáció 
változatosságában, pontosságában és választékosságában. Szókincsbővítő 
feladatok. 

Társadalomismeret, idegen 
nyelv, természetismeret, 
matematika: helyesírás. 
 
Idegen nyelv: a szófajok 
ismeretének szerepe a 
nyelvtanulásban; 
szövegértést segítő 
technikák. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egyszerű és összetett mondat; kijelentő, felszólító, felkiáltó, óhajtó és kérdő 
mondat; kohézió, bekezdés, kulcsszó, kulcsmondat, fonetika, hangalak, jelentés, 
azonos alakú, egyjelentésű, többjelentésű, rokon értelmű, hangutánzó és 
hangfestő szó, alakzat, ismétlés, fokozás, túlzás. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás I. 

A szövegek szerkezete 
Órakeret 

8 óra 
9 



Előzetes tudás 
Különböző szövegek folyamatos olvasása. Az olvasottak lényegének 
felismerése. Kérdések megfogalmazása az olvasott szöveggel kapcsolatban. 
Törekvés a gondolatok célhoz illeszkedő kifejezésére, írásban. 

A komplex 
műveltség-területhez 

kapcsolható 
fejlesztési feladatok 

Különböző megjelenésű és műfajú szövegek átfogó megértése, a szöveg szó 
szerinti jelentésén túli üzenet értelmezése, a szövegből információk 
visszakeresése. A szöveg tartalmának összefoglalása, jegyzet és vázlat önálló 
készítése. Az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatban saját vélemény 
megfogalmazása szóban és írásban. Szövegalkotás során a különböző 
mondatfajták használata. A helyesírás alapvető szabályainak ismerete. Szótárak 
(papíralapú és internetes) gyakorlott használata, saját szókincs fokozatos 
bővítése. A szövegek tagolása, főbb szerkezeti elemeinek ismerete. A 
forrásellenőrzés szempontjainak megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A szöveg jellemzői, tartalmi és formai elemei. 

Különböző szövegek – különböző szándékok: szerzők, szövegalkotási célok, 
hogyan változik egy-egy szöveg a szándéktól függően. 

Különböző célok – különböző szövegműfajok (típusok, jellemzők) 

– olvasástechnika, olvasás és szövegértés, hangos és néma olvasás utáni értés. 

Szövegek tagolása, szerkezeti elemek, kapcsoló elemek. 

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

Szókincs bővítése, szótárak, kézikönyvek használata. 

Internetes szótárak, helyesírás-ellenőrző programok, szótárprogramok 
használata, internetes keresés, források ellenőrzésének kérdései. 

Rövid szóbeli szövegek leírása – írott szöveggé alakítása. 

OKÉ-tematika illeszkedő 
részei. 
Társadalomismeret, idegen 
nyelv, természetismeret, 
matematika: szövegértést, 
szövegalkotást fejlesztő 
feladatok, hangos és néma 
olvasás gyakorlása. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szöveg, szövegalkotási szándék és cél, szövegrész, kapcsolóelem, szótár, szó 
szerinti jelentés, üzenet. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás II. 

A történetalakítás eszközei 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Az olvasott szövegről saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban. 
Különböző megjelenésű és műfajú szövegek megértése. Információk keresése a 
szövegben. A szöveg tartalmának összefoglalása, önálló jegyzet és vázlat 
készítése. 

A komplex 
műveltség-területhez 

kapcsolható 
fejlesztési feladatok 

Történet létrehozása előre meghatározott szempontok alapján, a történet 
részeinek, felépítésének meghatározása. A történetek variálhatóságának 
megtapasztalása, kipróbálása. 
Meghatározott szempontok szerint kiselőadások, referátumok önálló 
elkészítése. Különböző beszédműfajok meghatározása és megkülönböztetése. 
Különböző beszéd/szövegműfajok jellemzőinek ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A történet fogalma, funkciója. 
Történetalakítás: a történet alapegységei, történetépítés. A történet 
variálhatósága, különböző műfajok. 
Saját történet létrehozása, szereplők, történetelemek kiválasztása, 
cselekménybonyolítás. 
A szöveg makroszerkezetének három egysége: bevezetés, tárgyalás, 
befejezés. 

OKÉ-tematika illeszkedő 
részei. 
 
Társadalomismeret, idegen 
nyelv, természetismeret, 
matematika: szövegértést, 
szövegalkotást fejlesztő 
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Beszédműfajok/szövegműfajok. Elbeszélés, élménybeszámoló, felszólalás, 
hozzászólás, érvelés. 
Köznyelv, irodalmi nyelv, nyelvi norma, szleng, rétegnyelvek, 
csoportnyelvek. 
A kiselőadás, a referátum és a vázlat készítésének szabályai. 
Forrásmegjelölés, forrásellenőrzés. 

feladatok, hangos és néma 
olvasás gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Történet, bevezetés, tárgyalás, befejezés, bekezdés, elbeszélés, 
élménybeszámoló, érvelés, rétegnyelv, nyelvi norma, referátum, kiselőadás. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalom – művészetek – média I. 

Művészeti ágak, műnemek, műfajok 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A rímes, ritmikus szöveg megkülönböztetése a prózától. Ismeretek Petőfi 
Sándor, Arany János, Gárdonyi Géza tanult műveiről, irodalmi alkotásokról 
való egyszerű saját szöveg alkotásának képessége. 

A komplex 
műveltség-területhez 

kapcsolható 
fejlesztési feladatok 

A köznyelvi és irodalmi szöveg különbségeinek felismerése. Műnemek és 
műfajok felismerése. A magas és tömegkultúra különbségeinek felismerése. Az 
ízlés fogalmának megértése, a modern kommunikáció műfajainak megismerése. 
A művészeti ágak megkülönböztetése. A manipuláció működési 
mechanizmusának belátása, a fikció fogalmának megértése, az alternatív 
valóságok szerepének belátása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Irodalom:  
Az irodalmi és a köznyelvi szövegek eltérései, az irodalom mint 
nyelvhasználat: az irodalmi szöveg felhívó jellege. 
Az irodalom mágikus jellege. 
Az irodalom szerepváltozása, virtuális valóságok. 
Műnemek: epika, dráma, líra. 
Az egyes műnemek legjellemzőbb műfajai. 
Napló és blog mint irodalmi műfajok, illetve az internet műfajai. 
Levél, e-mail, sms, blog (eltérő nyelvezet, eltérő etikett). 
A Nyugat c. folyóirat.  
Internetes irodalmi lapok (Pl. Litera, Irodalmi Jelen, Spanyolnátha). 
Kortárs szerzők versei, szövegei. 
Groteszk, egyperces novellák. 
(Javasolt szerzők /művek, műrészletek/: Madách Imre, Arany János, Móricz 
Zsigmond, Mikszáth Kálmán, Krúdy Gyula, Ady Endre, József Attila, Karinthy 
Frigyes, Weöres Sándor, Ottlik Géza, Örkény István, Parti Nagy Lajos, Karafiáth 
Orsolya, Varró Dániel, Jónás Tamás, Szabó T. Anna.) 
Művészet/Média: 
A művészet fogalma, művészeti ágak. 
Ismerkedés a következő fogalmakkal: magas kultúra, tömegkultúra, 
kommersz, ízlés. 
Az írott sajtó műfajai. 
Fikció, manipuláció, hazugság, átverés, demagógia stb.  
Facebook, világháló, játékok, alternatív valóságok. 

OKÉ-tematika illeszkedő 
részei. 
Társadalomismeret: 
tömegkultúra, média. 
Idegen nyelv: egyszerűbb, 
rövid irodalmi művek 
eredeti nyelven való 
olvasása. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Irodalmi szöveg, köznyelvi szöveg, műnem, műfaj, magas kultúra, tömegkultúra, 
fikció, manipuláció, virtualitás, alternatív valóság, groteszk, ízlés. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalom – művészetek – média II. 

Az irodalom és a vizuális kultúra formanyelve és eszközei 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Az irodalmi és a köznyelvi szövegek közötti különbségek felismerése. Önálló 
szóbeli és írásbeli megnyilatkozások irodalmi művekről. Az alapvető műnemek 
és műfajok jellemzőinek ismerete. A népköltészet, műköltészet, mese, elbeszélés 
fogalmak ismerete. 
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A komplex 
műveltség-területhez 

kapcsolható 
fejlesztési feladatok 

Az irodalom kezdeteivel kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása. 

A leggyakoribb alakzatok és szóképek felismerése. 

Néhány epikai műfaj, valamint az elbeszéléssel kapcsolatos fogalmak ismerete és 
alkalmazása.  

Művészfilmek és kommersz filmek közötti különbség felismerése. 

Filmes adaptációk (képregény, regény, remake) jellemzőinek megállapítása. 

Ismerkedés az irodalom határterületeivel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Irodalom:  

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

Műköltészet: eposzok, fabulák, anekdota, aforizma. 

Legfontosabb alakzatok és szóképek (pl. versszak, rím, alliteráció, ismétlés, 
felsorolás, fokozás, ellentét, metafora, megszemélyesítés, szimbólum). 

Dalszövegek, kortárs költészet (pl. rap-szövegek, Lovasi András, Kiss Tibor, 
Parti Nagy Lajos, Kukorelly Endre, Marno János). 

Novella, regény (pl. Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, F. Kafka, B. 
Hrabal). 

Az elbeszélő szerepe és típusai. 

Cselekménybonyolítás, jellemábrázolás. 

Korrajz, társadalmi kontextus, szubkultúrák megjelenése a szövegben. 
Hagyomány, kánon, történetiség. 

Színhely, időkezelés, beszédmód, valóság és fikció. 

Művészet/Média: 

Graffiti az őskorban és az ókorban (pl. barlangrajzok, pompeji falfeliratok, 
egyiptomi sírok). Graffiti ma: művészet vagy kulturális környezetszennyezés.  

A képregény mint műfaj, híres képregények. Képregények filmes adaptációi 
(pl. Superman, Batman, Pókember, Sin City, Amerika kapitány, Asterix stb.). 

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

Művészfilm, kommerszfilmek, reklámfilmek, plakátok. 

Filmes gegek, átverés, képi humor, rajzfilm, némafilm (pl. Chaplin, Stan és 
Pan, Buster Keaton). 

Film és irodalom kapcsolata – adaptáció vagy új műalkotás, remake-ek. 

OKÉ-tematika illeszkedő 
részei. 

 

Társadalomismeret: 
társadalmi környezet, 
szubkultúrák. 

 

Idegen nyelv: egyszerű 
irodalmi szövegek és 
falfirkák idegen nyelven, 
az idegen nyelvű filmek 
megértése a képi nyelv 
elemeinek felismerésével. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népköltészet, műköltészet, alakzat, szókép, epika, novella, regény, cselekmény, 
korrajz, hagyomány, szubkultúra, graffiti, képregény, művészfilm, közönségfilm, 
adaptáció. 
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A fejlesztés várt 
eredményei a 9. 
évfolyam végén 

Az egyes tanulók önmagukhoz viszonyítva a korábbinál tudatosabban és 
sikeresebben kommunikálnak. Ismerik a kommunikáció összetevőit, tudnak 
olvasni a nonverbális jelekből. Igyekeznek alkalmazkodni a helyzetnek megfelelő 
kommunikációs normákhoz. 

A tanulók ismerik a kommunikáció fajtáit, meg tudják különböztetni a hírt és a 
véleményt. Online kommunikációjuk tudatos, ismerik az internetes 
kommunikáció veszélyeit és illemtanát. 

A tanulók a pedagógus segítségével felismerik egyéni fejlesztési szükségleteiket, 
kialakul a helyes beszéd és a helyes írás iránti motiváció, fejlődik az önellenőrzés, 
az önálló tanulás képessége. A tanulók rendelkeznek a legalapvetőbb nyelvtani 
ismeretekkel, felismerik a nyelvi elemeket. 

A tanulók kissé biztosabb leíró nyelvtani ismeretekkel rendelkeznek, ezeket 
képesek gyakorlati feladatok során alkalmazni. Törekszenek arra, hogy szóban és 
írásban is teljes mondatokban fogalmazzanak, és törekszenek arra, hogy kevés 
helyesírási hibát ejtsenek. 

A tanulók hangosan és némán is értőn olvasnak. Az olvasott szöveg tartalmával 
kapcsolatban saját véleményt fogalmaznak meg szóban és írásban. Képesek a 
szövegben információkat keresni. Képesek különböző típusú szövegek 
tartalmának összefoglalására, jegyzet és vázlat önálló készítésére. Önállóan 
használják a hagyományos és az internetes szótárakat. Ismerik a forráskritika 
alapvető szempontjait. Ismerik a netikett alapvető szabályait és ezek alkalmazását. 
Képesek az irodalmi és köznyelvi szövegek közötti különbségek felismerésére. 
Képesek önálló szóbeli és írásbeli megnyilatkozásokra irodalmi művekről.  

A tanulók ismeretei bővülnek a képi, hangzó és a komplex eszközöket használó 
kommunikáció, különösen a reklámok és a filmek terén. Felismerik a durva 
manipulációt. Képessé válnak néhány filmnyelvi eszköz felismerésére és 
alkalmazására. 

A tanulók felismerik az egyszerű szövegek témáját, kulcsszavait, meg tudják 
határozni a bekezdések témáját és ezek kapcsolatát. Fejlődik írásjel-használatuk és 
olvasási készségük. 

A tanulók gyakorlatot szereznek a vizuális, a hangzó és a komplex információk 
megértésében. Elmélyül a színek jelentéséről szerzett tudásuk. Képesek 
stílusváltásra hivatalos helyzetben. 

Felismernek néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben, és képesek rokon 
értelmű szavakkal változatosabbá tenni mondanivalójukat. Képesek szóban és 
írásban logikusan elmesélni egy történetet. Tudnak legalább egy nyelvi szótárt 
használni. 

Képesek néma olvasással szövegek megértésére és felidézésére. Képesek történet 
írására előre meghatározott szempontrendszer segítségével. Tudnak vázlatot 
készíteni megadott szempontrendszer alapján. Felismerik a helyesírási alapelveket, 
és helyesen alkalmazzák őket. Képesek néhány alakzat és szókép felismerésére. 
Ismernek néhány epikai műfajt, ismerik és alkalmazzák az elbeszéléssel 
kapcsolatos fogalmakat. 

 
Tematikai egység/ „Mi a Piarista Rend tagja vagyunk” – piarista szerzetes- Órakeret:  
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Fejlesztési cél költők élete  8 óra  

Előzetes tudás 
Az általános iskolából hozott történelmi ismeretek. A kommunikáció elemeinek 
ismerete. Alkalmazkodás a kommunikációs helyzetnek megfelelő normákhoz. 
Hajlandóság az együttműködésre. 

A komplex 
műveltség-területhez 

kapcsolható 
fejlesztési feladatok 

A tanulók ismerjék meg a piarista rend történetét Magyarországon. Tanulják 
meg, kik alapították az iskolát. Értsék, mit jelent az iskola címere. 
 
Ismerjenek meg piarista szerzetes-költőket. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A rend történetének megismerése. Mitől piarista egy iskola? Mit jelent a szak-
ember képzés? A gödi iskola alapítása, az első szakmák. 
Sík Sándor élete és munkássága 

Társadalomismeret, 
OKÉ-program 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

piarista, rend, szak-ember, teológia, címer 

 
10. évfolyam 

A kommunikáció-magyar tanterv a 10. évfolyamon már alapvetően a pályaorientációra, a mindennapi 
életben való eligazodásra készít fel, a kulcskompetenciák fejlesztését is ennek rendeli alá. Továbbra is szerepe 
van az alapvető kulcskompetenciák fejlesztésében is. A NAT-ban megfogalmazott nevelési célok 
tekintetében elsőrendű szerepe a felelősségvállalásnak, a demokrácia iránti elkötelezettségnek, a tudatos 
állampolgári létnek, a pályaorientációnak. A tanulókat fel kell készíteni a vizsgaszituációkra, a 
pályaválasztásra, az önálló, tudatos kommunikációra, a kulturált nyelvhasználatra, a mindennapi életben 
gyakran felmerülő szövegtípusok megértésére. 

A 10. évfolyamon heti egy óra áll rendelkezésre, a kerettanterv az éves órakeret 90%-át, azaz 32 órát 
határoz meg. A kerettantervet megvalósító KOMA program két, egy-egy félévet átívelő, közös, az osztály 
számára megvalósítandó projektfeladatot ajánl: az első félévben blogot írnak közösen a diákok (képekkel, 
zenékkel, kommentárokkal, bejegyzésekkel), a második félévben személyes portfóliót készítenek és életpálya-
tervezéssel foglalkoznak. 

A 10. évfolyam legfontosabb céljai: 

• fejlődjön a tanulók tanulási technikája, alakítsanak ki pozitív viszonyt a jövőbeli tanulás különböző 
módozataihoz; 

• értsék meg az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció fontosságát; 
• kommunikációjuk során nem kortársi helyzetben kerüljék a szlenget és a vulgarizmust; 
• legyenek képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szövegeket; 
• készüljenek fel a különböző vizsgahelyzetekre; 
• legyenek képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontok alapján különböző 

műfajú szövegek írására; 
• tudjanak rövid, elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas, különböző műfajú szövegeket 

írni; 
• legyenek képesek különböző műfajú szövegek önálló írására előre megadott szempontok önálló 

alkalmazásával; 
• ismerjék a lényegkiemelés eszközeit; 
• használják tudatosan a digitális eszközöket, legyenek tisztában a világháló használatának etikai 

szabályaival és az internet használatának veszélyeivel. 

 

10. évfolyam 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A sikeres kommunikáció – nyelvi és kommunikációs 
repertoár a gyakorlatban 

Órakeret 
8 óra  

Előzetes tudás 
Jártasság az írásbeli és szóbeli véleményalkotásban. Tömegkommunikációs 
ismeretek. Tény és vélemény megkülönböztetése. 
Véleményformálás szóban és írásban. Az önértékelés és a társértékelés 
szerepének ismerete a tanulás sikerességében. 

A komplex 
műveltség-területhez 

kapcsolható 
fejlesztési feladatok 

A tanulási technikák, az önértékelés és a társértékelés fejlesztése. A formális és 
az informális tanulási lehetőségek közötti tájékozódás. 
Írásbeli és szóbeli véleményformálás művészeti alkotásokról. Az udvarias 
társalgás gyakorlása, a vulgarizmus csökkentése, elutasítása. 
Az érvelési technika, a vitakészség gyakorlati fejlesztése. 
A tanulók és mások által írott szövegek meggyőző előadásának gyakorlása és e 
képesség, valamint a rögtönzés fejlesztése. 
Felkészítés a vizsgahelyzetekre. 
Az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A kommunikációs zavarok, konfliktusok feloldásának eljárásai. Generációs 
megértési nehézségek: eltérő nyelv, eltérő jelentés (pl. szleng, réteg- és 
csoportnyelvek). 

A kulturális szignálok használatának, a kommunikációs maximák 
érvényesülésének vizsgálata.  

Személyes erősségek és gyengeségek megfogalmazása, megerősítés és segítő 
bírálat a társaknak. A művészeti ágakhoz való viszony beépítése az 
önértékelésbe. 

Formális és informális tanulás, tehetség, kreativitás. 

A családi viszonyok és a társalgási stílus történeti változásai.  

Disputa: érvelő szövegek alkotása szóban. A disputa szabályainak 
megismerése, egyszerűsített játék. 

Tömegkommunikáció, televízió, internet. A média vélemény- és ízlésformáló 
szerepe. 

Pénz és tömegkommunikáció (pl. reklám, show, klip). Állásfoglalás az 
életstílusok, szerepminták körében, értékválasztás. 

Társalgási stílus különböző beszédpartnerek esetén. Udvarias társalgás. A 
vulgarizmus kerülése. 

Kulturált nyelvi megoldások kényes témák megbeszélésére. Különböző 
stílusrétegek műfaji sajátosságainak megfelelően írt saját és kész szövegek 
felolvasása, előadása, illetve rögtönzése. 

Kulturált véleményalkotás, önértékelés, egymás munkájának és 
teljesítményének értékelése indoklással, fejlesztési tanácsokkal. 

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

OKÉ-tematika illeszkedő 
részei. 

 

Társadalomismeret: 
kommunikáció társadalmi 
és kulturális 
meghatározottságai, 
tömegkommunikáció, 
média, film. 

 

Természetismeret, 
matematika: 
kommunikációs 
képességeket fejlesztő 
gyakorlatok. 

 

Idegen nyelv: udvarias 
társalgás, 
véleménynyilvánítás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Formális és informális tanulás, egész életen át tartó tanulás; disputa, érvelés, érv, 
cáfolat, tételmondat; vulgarizmus, előadói stílus, testbeszéd, arcjáték, hangerő, 
hanglejtés, értékválasztás, érvelés. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Nyelv és társadalom – nyelvi rétegek, stílusrétegek Órakeret8 

óra  
Előzetes tudás Az eddig szerzett stilisztikai ismeretek. 

A komplex 
műveltség-területhez 

kapcsolható 
fejlesztési feladatok 

A stílusrétegek megkülönböztetése. Jártasság kialakítása a szépirodalmi művek 
néhány stílusjegyének felismerésében. 
Fejlődés a társalgási stílus gyakorlásában a vulgarizmus negatív voltának 
tudatosítása. 
A szövegalkotási, felolvasási és előadási jártasság fejlesztése. 
Az alapvető nyelvtörténeti ismeretek felelevenítése és bővítése; a szinkron 
nyelvváltozatok közötti tájékozódási képesség megalapozása. 
A tanuló számára fontos nevek eredetének, jelentésének megismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A jeltermészet jelentősége a nyelvben. A jelek típusai (ikon, index, 
szimbólum). A nyelvtan szerepe az egyén életében, tanulásának haszna. Játék 
a mondatokkal, nyelvi cselekvésekkel.  
A szóbeliség és az írásbeliség stílusjegyei a magánéleti és a félhivatalos, 
publicisztikai helyzetekben. 
A tárgyalt művekről szóló rövid kritikák, blogbejegyzések koherenciájának 
elemzése.  
Ismerkedés a publicisztikai, az előadói (szónoki) és a tudományos (népszerű 
tudományos, ismeretterjesztő) stílus jegyeivel szövegek alapján. A különböző 
stílusrétegekbe tartozó szövegek felismerése. 
Nyelvtörténeti ismeretek, a magyar nyelv eredete, a szókincs történeti rétegei 
néhány szöveg vizsgálatával. 
Nyelvújítás, a technika és a globalizáció szerepe a nyelv változásában. 
Szógyűjtés a technikával, a divattal és a zenével kapcsolatban – köznyelvivé 
vált idegen és új szavak. 
Ismerkedés az utónévkönyvvel, a nevek eredetével és jelentésével. 
Nyelvváltozatok, nyelvjárások. Egy-egy a tanulók által ismert vidék 
nyelvjárásainak jellegzetességei. Tájszavak.  
Nyelvváltozatok, ifjúsági és diáknyelv. Szleng és argó. Szlengszótárak. A 
határon túli nyelvhasználat egy-két változata: kétnyelvűség, kevertnyelvűség, 
kettős nyelvűség. 

Társadalomismeret, idegen 
nyelv, természetismeret, 
matematika: helyesírás. 
Idegen nyelv: a globalizáció 
következtében 
nemzetközivé vált szavak, 
néhány diáknyelvi és 
szleng elem idegen 
nyelven. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Koherencia, publicisztika, stílusárnyalat, társalgási stílus, művelt köznyelv, 
szleng, argó, nyelvtörténet, finnugor nyelvcsalád, nyelvváltozat, nyelvjárás, 
tájszó. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szövegértés, szövegalkotás – retorikai gyakorlatok Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás Önálló, néma, értő olvasás, meghatározott szempontrendszer alapján 
különböző műfajú szövegek írása, vázlatírás. 

A komplex 
műveltség-területhez 

kapcsolható 
fejlesztési feladatok 

Különböző műfajú szövegek önálló írása, előre megadott szempontrendszer 
önálló alkalmazása, a lényegkiemelés eszközeinek alkalmazása. 

Képes instrukciók szöveggé formálása, illetve szöveges információk képpé 
alakítása. 

Egyszerűbb retorikai feladatok megoldása, retorikai szövegek önálló 
alkalmazása. 

Mindennapi szövegtípusok (önéletrajz, névjegy, álláshirdetés, kérvények stb.) 
megértése és önálló létrehozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Álláshirdetések elemzése és alkotása személyes tényezők figyelembe 
vételével, önismeret. 

OKÉ-tematika illeszkedő 
részei. 
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Lényegkiemelés különböző műfajú, családi témájú szövegekben (pl. újságcikk, 
blogbejegyzés). 
Érvelő szövegek vizsgálata és alkotása. 
Képes instrukciók szöveggé formálása v. szöveges instrukciók alapján 
egyszerű képek alkotása (összeszerelés, folyamatábra stb.). 
Írásbeli ítéletalkotás, kritika, értékelő szöveg írása.  
Nézőpontváltás a szövegben. 
Egyedi névjegy tervezése, megalkotása.  
Retorikai feladat, ünnepi beszéd alkotása (pl. ballagásra, születésnapra, esküvőre, 
eljegyzésre, keresztelőre). 
A retorika nyelven kívüli eszközei. 
Retorikai feladat, beszéd alkotása tetszőleges témában. 
Érvelő szövegek olvasása és alkotása. 
Vers- vagy prózaírás sablon segítségével. 
Alapvető stilisztikai ismeretek rendszerezése, gyakorlati alkalmazása 
szövegalkotás során. 

Társadalomismeret, idegen 
nyelv, természetismeret, 
matematika: szövegértést, 
szövegalkotást fejlesztő 
feladatok, hangos és néma 
olvasás gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Lényegkiemelés, érvelés, ítéletalkotás, kritika, nézőpontváltás. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalom – művészetek – média 

Műalkotások befogadása 
Órakeret 

8 óra 
Előzetes tudás Műnemek és a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb műfajok ismerete, 

szempontok szerinti véleményalkotás irodalmi művekről. 
A komplex 

műveltség-területhez 
kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Irodalmi művekről, filmekről való véleményalkotás önálló kifejtése. 
Művészeti irányzatok közötti különbségek felismerése. 
Műalkotások megértésével, értelmezésével, befogadásával kapcsolatos 
legfontosabb ismeretek elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Irodalom: 

Különböző műnemű és műfajú irodalmi művekről közös beszélgetés és 
elemzés tematikus bontásban.  

(Javasolt szerzők: Ady Endre, József Attila, Áprily Lajos, Kányádi Sándor, 
Dsida Jenő, Tamási Áron, Márai Sándor, Szilágyi Domokos, Esterházy Péter, 
Kovács András Ferenc műveiből részletek, Katona József, W. Shakespeare, 
E. Ionesco drámáiból részletek.) 

Önéletrajz, életrajz, útirajz az irodalomban. 

A krimi, sci-fi, kalandregény jellemzői, témái. 

Képversek, hangköltemények. 

Művészet/média:  

Legfontosabb avantgárd irányzatok jellemzői (pl. expresszionizmus, 
futurizmus, dadaizmus, szürrealizmus, kubizmus, konstruktivizmus).  

Művészeti ágak, műfajok, kifejezőeszközök, üzenet, hangulat.  

Műalkotás és műkedvelés, hobbi, giccs. 

Művészfilm és közönségfilm. Műalkotások (vers, zene, film, tánc stb.) 
befogadása és kommentálása, a befogadó szerepe a művek értelmezésekor.  

OKÉ-tematika illeszkedő 
részei. 

 

Társadalomismeret: 
kisebbségi lét, határon túli 
magyarság. 

 

Idegen nyelv: idegen 
nyelvű filmek felirattal 
vagy anélkül, képi nyelv, 
falfirkák. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Avantgárd irányzatok, műkedvelés, hobbi, giccs, befogadó, műértelmezés. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 10. 
évfolyam végén 

Fejlődnek a tanulók tanulási technikái, a tanulók felismerik az egész életen át tartó 
tanulás szükségességét.  

Ismerik a hétköznapokban használatos dokumentumok típusait, azok kitöltésének 
módját, eligazodnak a hivatalos ügyekben használatos formanyomtatványok 
között, kitöltésükben alapszintű jártasságot szereznek. 

Többségük legalább nem kortársi beszédhelyzetben kerüli a szlenget és a 
vulgarizmust. 

A tanulók képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szövegeket. 
Felkészültek a vizsgahelyzetek kommunikációs szempontú kezelésére.  

Rendelkeznek alapvető nyelvtörténeti ismeretekkel, tudják, hogy egy időben is 
többféle nyelvváltozat létezik. 

Képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontrendszer alapján 
különböző műfajú szövegek írására, vázlatírásra. 

Tudnak rövid, elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas szövegeket írni.  

Képesek különböző műfajú szövegek írására, előre megadott szempontrendszer 
alkalmazásával, ismerik a lényegkiemelés eszközeit. 

Képesek a retorika alapvető eszközeit alkalmazni érvelő szövegek szóbeli 
előadásakor. 

Tisztában vannak a média vélemény- és ízlésformáló szerepével, felismerik a 
manipuláció eszközeit. 

Kulturáltabban mondanak véleményt a műalkotásokról nemtetszés esetén is, 
képesek véleményüket egy-két érvvel alátámasztani. 

Felismerik a művészeti irányzatok közötti különbségeket. Felismerik a 
képszerűség néhány stíluseszközét és a szépirodalmi stílus néhány jellegzetességét 
szépirodalmi művekben.  

 
 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
„...akik elkötelezzük magunkat a szüntelen fejlődés és 
igazságkeresés mellett” – piarista szerzetes-írók élete  

Órakeret:  
4 óra  

Előzetes tudás 
A kilencedikben tanult rendtörténeti ismeretek, Sík Sándor élete 
A novella műfaja 
Az elbeszélés műfaja 
Kilencedikes lelki gyakorlat élményei 

A komplex 
műveltség-területhez 

kapcsolható 
fejlesztési feladatok 

Ismerjenek meg piarista szerzetes-írókat.  
 
Jelenits István és Kerényi Lajos munkássága 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Jelenits István és Kerényi Lajos munkássága Társadalomismeret, 
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OKÉ-program 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
teológia, filozófia, prózai műfajok, lelki gyakorlatok 

 
 

11. évfolyam 
 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kommunikáció Órakeret 
8 óra  

Előzetes tudás 

Jártasság az írásbeli és szóbeli véleményalkotásban. Tömegkommunikációs 
ismeretek. Tény és vélemény megkülönböztetése.  

Véleményformálás szóban és írásban. Az önértékelés és a társértékelés 
szerepének ismerete a tanulás sikerességében  

A komplex 
műveltség-területhez 

kapcsolható 
fejlesztési feladatok 

A tanulási technikák, az önértékelés és a társértékelés fejlesztése. A formális és 
az informális tanulási lehetőségek közötti tájékozódás.  

Írásbeli és szóbeli véleményformálás művészeti alkotásokról. Az udvarias 
társalgás gyakorlása, a vulgarizmus csökkentése, elutasítása.  

Az érvelési technika, a vitakészség gyakorlati fejlesztése.  

A tanulók és mások által írott szövegek meggyőző előadásának gyakorlása és e 
képesség, valamint a rögtönzés fejlesztése.  

Felkészítés a vizsgahelyzetekre.  

Az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Személyes erősségek és gyengeségek megfogalmazása, megerősítés és segítő 
bírálat a társaknak. A művészeti ágakhoz való viszony beépítése az 
önértékelésbe.  

Formális és informális tanulás, tehetség, kreativitás.  

A családi viszonyok és a társalgási stílus történeti változásai.  

Disputa: érvelő szövegek alkotása szóban. A disputa szabályainak 
megismerése, egyszerűsített játék.  

Tömegkommunikáció, televízió, internet. A média vélemény- és ízlésformáló 
szerepe.  

Társalgási stílus különböző beszédpartnerek esetén. Udvarias társalgás. A 
vulgarizmus kerülése.  

Kulturált nyelvi megoldások kényes témák megbeszélésére. Különböző 
stílusrétegek műfaji sajátosságainak megfelelően írt saját és kész szövegek 
felolvasása, előadása, illetve rögtönzése.  

Kulturált véleményalkotás, önértékelés, egymás munkájának és 

OKÉ-tematika illeszkedő 
részei.  

 

Társadalomismeret: 
kommunikáció társadalmi 
és kulturális 
meghatározottságai, 
tömegkommunikáció, 
média, film.  

 

Természetismeret, 
matematika: 
kommunikációs 
képességeket fejlesztő 
gyakorlatok.  
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teljesítményének értékelése indoklással, fejlesztési tanácsokkal.  

Pénz és tömegkommunikáció (pl. reklám, show, klip). Állásfoglalás az 
életstílusok, szerepminták körében, értékválasztás.  

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

Idegen nyelv: udvarias 
társalgás, 
véleménynyilvánítás. . 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Formális és informális tanulás, egész életen át tartó tanulás; disputa, érvelés, érv, 
cáfolat, tételmondat; vulgarizmus, előadói stílus, testbeszéd, arcjáték, hangerő, 
hanglejtés, értékválasztás, érvelés  

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Nyelvtan Órakeret7 
óra  

Előzetes tudás Az eddig szerzett stilisztikai ismeretek. 

A komplex 
műveltség-területhez 

kapcsolható 
fejlesztési feladatok 

A stílusrétegek megkülönböztetése. Jártasság kialakítása a szépirodalmi művek 
néhány stílusjegyének felismerésében.  

Fejlődés a társalgási stílus gyakorlásában a vulgarizmus negatív voltának 
tudatosítása.  

A szövegalkotási, felolvasási és előadási jártasság fejlesztése.  

Az alapvető nyelvtörténeti ismeretek felelevenítése és bővítése; a szinkron 
nyelvváltozatok közötti tájékozódási képesség megalapozása.  

A tanuló számára fontos nevek eredetének, jelentésének, valamint az 
asszonynév-választás törvényes lehetőségeinek megismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A szóbeliség és az írásbeliség stílusjegyei a magánéleti és a félhivatalos, 
publicisztikai helyzetekben.  

A tárgyalt művekről szóló rövid kritikák, blogbejegyzések koherenciájának 
elemzése.  

Ismerkedés a publicisztikai, az előadói (szónoki) és a tudományos (népszerű 
tudományos, ismeretterjesztő) stílus jegyeivel szövegek alapján. A különböző 
stílusrétegekbe tartozó szövegek felismerése.  

Nyelvtörténeti ismeretek, a magyar nyelv eredete, a szókincs történeti rétegei 
néhány szöveg vizsgálatával.  

Nyelvújítás, a technika és a globalizáció szerepe a nyelv változásában. 
Szógyűjtés a technikával, a divattal és a zenével kapcsolatban – köznyelvivé 
vált idegen és új szavak.  

Ismerkedés az utónévkönyvvel, a nevek eredetével és jelentésével.  

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

Nyelvváltozatok, ifjúsági és diáknyelv. Szleng és argó. Szlengszótárak. A 
határon túli nyelvhasználat egy-két változata: kétnyelvűség, kevertnyelvűség, 

Társadalomismeret, idegen 
nyelv, természetismeret, 
matematika: helyesírás.  

Idegen nyelv: a globalizáció  

következtében 
nemzetközivé vált szavak, 
néhány diáknyelvi és 
szleng elem idegen 
nyelven.  
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kettős nyelvűség.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Koherencia, publicisztika, stílusárnyalat, társalgási stílus, művelt köznyelv, 
szleng, argó, nyelvtörténet, finnugor nyelvcsalád, nyelvváltozat, nyelvjárás, 
tájszó.  

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szövegértés, szövegalkotás Órakeret 
7 óra 

Előzetes tudás Önálló, néma, értő olvasás, meghatározott szempontrendszer alapján 
különböző műfajú szövegek írása, vázlatírás. 

A komplex 
műveltség-területhez 

kapcsolható 
fejlesztési feladatok 

Különböző műfajú szövegek önálló írása, előre megadott szempontrendszer 
önálló alkalmazása, a lényegkiemelés eszközeinek alkalmazása. 

Képes instrukciók szöveggé formálása, illetve szöveges információk képpé 
alakítása. 

Egyszerűbb retorikai feladatok megoldása, retorikai szövegek önálló 
alkalmazása. 

Mindennapi szövegtípusok (önéletrajz, névjegy, álláshirdetés, kérvények stb.) 
megértése és önálló létrehozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Álláshirdetések elemzése és alkotása személyes tényezők figyelembe 
vételével, önismeret. 
Lényegkiemelés különböző műfajú, családi témájú szövegekben (pl. újságcikk, 
blogbejegyzés). 
Érvelő szövegek vizsgálata és alkotása. 
Képes instrukciók szöveggé formálása v. szöveges instrukciók alapján 
egyszerű képek alkotása (összeszerelés, folyamatábra stb.). 
Írásbeli ítéletalkotás, kritika, értékelő szöveg írása.  
Nézőpontváltás a szövegben. 
Egyedi névjegy tervezése, megalkotása.  
Retorikai feladat, ünnepi beszéd alkotása (pl. ballagásra, születésnapra, esküvőre, 
eljegyzésre, keresztelőre). 
A retorika nyelven kívüli eszközei. 
Retorikai feladat, beszéd alkotása tetszőleges témában. 
Érvelő szövegek olvasása és alkotása. 
Vers- vagy prózaírás sablon segítségével. 
Alapvető stilisztikai ismeretek rendszerezése, gyakorlati alkalmazása 
szövegalkotás során. 

OKÉ-tematika illeszkedő 
részei. 
Társadalomismeret, idegen 
nyelv, természetismeret, 
matematika: szövegértést, 
szövegalkotást fejlesztő 
feladatok, hangos és néma 
olvasás gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Lényegkiemelés, érvelés, ítéletalkotás, kritika, nézőpontváltás. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Irodalom – művészetek – média Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás Műnemek és a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb műfajok ismerete, 
szempontok szerinti véleményalkotás irodalmi művekről. 

A komplex 
műveltség-területhez 

kapcsolható 
fejlesztési feladatok 

Irodalmi művekről, filmekről való véleményalkotás önálló kifejtése. 
Művészeti irányzatok közötti különbségek felismerése. 
Műalkotások megértésével, értelmezésével, befogadásával kapcsolatos 
legfontosabb ismeretek elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Irodalom:  

Különböző műnemű és műfajú irodalmi művekről közös beszélgetés és 
elemzés tematikus bontásban.  

(Javasolt szerzők : Ady Endre, József Attila, Áprily Lajos, Kányádi Sándor, 
Dsida Jenő, Kukorelly Endre versei, F.M. Dosztojevszkij, Krúdy Gyula, 
Tamási Áron, Márai Sándor, Szilágyi Domokos, Esterházy Péter, Háy János 
műveiből részletek, Madách Imre, W. Shakespeare drámáiból részletek.)  

Művészet/média:  

Legfontosabb avantgárd irányzatok jellemzői (pl. expresszionizmus, 
futurizmus, dadaizmus, szürrealizmus, kubizmus, konstruktivizmus).  

Művészeti ágak, műfajok, kifejezőeszközök, üzenet, hangulat.  

Műalkotás és műkedvelés, hobbi, giccs.  

Filmek a tematikus bontáshoz. (pl. M. Ferreri, Huszárik Zoltán, F. Zeffirelli, 
B. Luhrmann filmjéből vett részletek, hollywoodi happy end filmek).  

Műalkotások (vers, zene, film, tánc stb.). befogadása és kommentálása, a 
befogadó szerepe a művek értelmezésekor.  

OKÉ-tematika illeszkedő 
részei. 

 

Társadalomismeret: 
kisebbségi lét, határon túli 
magyarság. 

 

Idegen nyelv: idegen 
nyelvű filmek felirattal 
vagy anélkül, képi nyelv, 
falfirkák. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Avantgárd irányzatok, műkedvelés, hobbi, giccs, befogadó, műértelmezés. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 11. 
évfolyam végén 

Fejlődnek a tanulók tanulási technikái, a tanulók felismerik az egész életen át tartó 
tanulás szükségességét. 

Ismerik a hétköznapokban használatos dokumentumok típusait, azok kitöltésének 
módját, eligazodnak a hivatalos ügyekben használatos formanyomtatványok 
között, kitöltésükben alapszintű jártasságot szereznek. 

Többségük legalább nem kortársi beszédhelyzetben kerüli a szlenget és a 
vulgarizmust. 

A tanulók képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szövegeket. 
Felkészültek a vizsgahelyzetek kommunikációs szempontú kezelésére. 

Rendelkeznek alapvető nyelvtörténeti ismeretekkel, tudják, hogy egy időben is 
többféle nyelvváltozat létezik. 

Képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontrendszer alapján 
különböző műfajú szövegek írására, vázlatírásra. 

Tudnak rövid elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas szövegeket írni. 

Képesek különböző műfajú szövegek írására, előre megadott szempontrendszer 
alkalmazásával, ismerik a lényegkiemelés eszközeit. 

Képesek a retorika alapvető eszközeit alkalmazni érvelő szövegek szóbeli 
előadásakor. 

Tisztában vannak a média vélemény- és ízlésformáló szerepével, felismerik a 
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manipuláció eszközeit. 

Kulturáltabban mondanak véleményt a műalkotásokról nemtetszés esetén is, 
képesek véleményüket egy-két érvvel alátámasztani. 

Felismerik a művészeti irányzatok közötti különbségeket. Felismerik a 
képszerűség néhány stíluseszközét és a szépirodalmi stílus néhány jellegzetességét 
szépirodalmi művekben.  

 
 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél „önálló életvezetésre alkalmas, teljes emberekké váljanak” Órakeret:  
3 óra  

Előzetes tudás A munka világáról szerzett széleskörű tapasztalatok. Az álláshirdetésekkel 
kapcsolatos tanulmányok, önismeret, szakmai kompetenciák. 

A komplex 
műveltség-területhez 

kapcsolható 
fejlesztési feladatok 

Álláshirdetésekhez kapcsolódó reális önéletrajzok és motivációs levelek 
megírása. Az állásinterjún felmerülő kérdések, a lehetséges válaszok. A 
munkáltatókkal kapcsolatos információgyűjtés lépései.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Önéletrajz 
Motivációs levél 
Szóbeli megnyilatkozás 
Önimeret 
Véleményalkotás 

Társadalomismeret, 
OKÉ-program 
illeszkedő ismeretei 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

állásinterjú, önéletrajz, iskolák, szakmai kompetencia 

 

1.1.3 Idegen nyelv (angol, német) 
 

A szakiskolai program keretében a 9–11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv 
tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést a tanuló az 
általános iskolában elkezdte.  

Az idegen nyelv műveltségterület kerettantervének középpontjában a tanuló áll, illetve az a törekvés, 
hogy a tanuló a szakiskolai idegennyelv-tanulás során olyan kompetenciák birtokába jusson, melyek képessé 
teszik őt az idegen nyelvi kommunikációra, valamint arra, hogy megfelelő motiváció esetén a kötelező 
nyelvtanulás időszakát követően önállóan is tovább tudja ápolni és fejleszteni idegennyelv-tudását. A 
használható nyelvtudás a tanuló számára nemcsak azt jelenti, hogy jobb esélyekkel indul a munkaerőpiacon, 
hanem egyben kulcsot is ad a kezébe más népek, más kultúrák, s ezáltal önmaga, saját népe és saját kultúrája 
alaposabb megismeréséhez, jobb megértéséhez. 

A szakiskolába bekerülő tanulók tanulási nehézségekkel küzdenek, sokuk küzd az alapkészségekhez 
kapcsolódó problémákkal (írási, olvasási és számolási nehézségekkel). A legtöbbjük hátrányos szociális 
helyzetű, és meglehetősen motiválatlan a tanulást illetően. Ezért a szakiskolai nyelvoktatásnak biztosítani kell 
az idegen nyelvi felzárkóztatás lehetőségét, a differenciált, szükség szerint az egyéni tanulás rendszerét. 

Fejleszteni szükséges a tanulók négy nyelvi alapkészségét, elsősorban a beszédértés és a 
beszédkészség területén, illetve ezekkel szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban a tanulók 
stratégiai, szociális és személyes kompetenciáit. 

A kerettanterv tartalmazza a 9–11. évfolyamok idegennyelv-oktatásának fejlesztési céljait. A célokból 
kiindulva meghatározza a fejlesztési faladatokat, az ahhoz szükséges előzetes tudást, a 
követelményeket/tartalmakat, kulcsfogalmakat és a fejlesztés várt eredményeit az évfolyamok végén. A kitűzött 
célok megvalósításához a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a program évi 36-36-34 tanítási héttel és 
72-72-68 tanórával számol (heti 2 kötelező tanóra). 

A műveltségterület tanításának célrendszere alapját a kommunikatív kompetencia fejlesztése alkotja a 
négy nyelvi alapkészség – beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, íráskészség – területén. A készségek közül 
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a beszédértés és a beszédkészség, illetve a szóbeli interakció élvez előnyt. Az elérendő cél az, hogy a tanulók 
meg tudják oldani a nyelvhasználatot igénylő feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a 
közéletben, az oktatásban vagy a munka világában. A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia 
fejlesztése eredményeképpen a tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek és 
hasonlóságainak értelmezésére, és váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák iránt. Fontos a pozitív 
attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt, 
a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználásával a nyelvtanítás tartalmának rugalmas keretein belül. 

Az IKT alkalmazási képességének fejlesztése során a nyelvtanulás és a nyelvtanítás a mai kor igényeinek 
és szükségleteinek megfelelően, a kommunikációs és információs technológiák használatának beépítésével 
történjék, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást. Fontos cél a nyelvtanulási stratégiák kialakítása, 
azaz a nyelvtanuló legyen képes nyelvtudását önállóan fenntartani, továbbfejleszteni, emellett újabb idegen 
nyelveket hatékonyan és sikeresen elsajátítani. 

A fejlesztési feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a szakiskolai tanulók esetében 
egy olyan célcsoportról van szó, melynek tagjai közül sokakra jellemző, hogy tanulási nehézségekkel 
küzdenek, gyakori iskolai élményük a kudarc, kevés az önbizalmuk, csekély a tanulási motivációjuk, alacsony 
szintű az olvasottságuk, fejletlen a szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, 
kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. 

Mindezek tükrében az idegennyelv-oktatásnak ebben az iskolatípusban kiemelt feladata a tanulók 
nyelvtanulási kedvének felkeltése és fenntartása. Segíteni kell a tanulókat abban, hogy bízzanak önmagukban, 
bebizonyítsák önmaguknak és környezetüknek: képesek az idegen nyelv elsajátítására és különböző 
élethelyzetekben történő sikeres alkalmazására. Biztosítani kell számukra a feltételeket ahhoz, hogy logikusan 
egymásra épülő, kis lépésekben átismételhessék, rendszerezhessék és bővíthessék korábban megszerzett 
nyelvtudásukat, vagy amennyiben valamilyen oknál fogva az előző évfolyamokon nem, vagy csak rövid ideig 
tanulták az idegen nyelvet, felzárkózhassanak társaikhoz.  

Mindennek eléréséhez, teljesítéséhez fejleszteni kell a tanulók idegen nyelvi alapkészségeit a 
beszédértés és a beszédkészség előtérbe helyezésével, ezen belül pedig a beszédkészség területén a nyelvhelyesség 
helyett a folyamatosság és a megfelelő szóhasználat középpontba állításával. Az idegen nyelvi kommunikatív 
kompetencia szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban áll a tanuló általános kompetenciáival, és így 
fejleszteni szükséges a tanuló stratégiai kompetenciáját, nagy hangsúlyt helyezve azokra a stratégiákra, melyek 
elősegítik az önálló nyelvtanulóvá válást, melyek hatékonyabbá teszik a nyelvtanulást, és megkönnyítik a 
nyelvhasználatot; interkulturális kompetenciáját, amibe beletartozik a saját és az idegen kultúra egymáshoz való 
viszonyításának képessége; a más kultúrák képviselőivel való kapcsolatteremtés készsége és képessége; a 
kultúrák különbözőségéből adódó félreértések kezelésére való készség és képesség; szociális kompetenciáját, 
azaz az egymástól való tanulás és az egymásért végzett munka készségét és képességét; személyes 
kompetenciáit. 

A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és motiváció a 
nyelvtanulás, a tanult nyelv, a célnyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint más nyelvek 
megismerésére.  

Növeli a nyelvtanítás és -tanulás hatékonyságát, eredményességét, ha kialakul a tanulók együttműködési 
készsége, részt tudnak venni pár- és csoportmunkában. 

A szakiskolában folyó idegennyelv-oktatás célja, hogy a tanulók a 11. évfolyam befejezésekor elérjék a 
Közös Európai Referenciakeretben meghatározott A1 minimumszintet a négy alapkészségben, 
elmozduljanak az A2 alapszint irányába, és a beszédértés és beszédkészség terén elérjék az A2 szintet. 
Optimális esetben a tanulók elérhetik az A2 szintet mind a négy alapkészségben. 

A1 szinten (minimumszint) a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a 
nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud 
mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek 
személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan 
dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan 
és világosan beszél és segítőkész.  

Beszédértés: képes önmagára, családjára és közvetlen környezetére vonatkozó ismerős szavakat és 
nagyon egyszerű mondatokat megérteni, ha lassan és érthetően mondják azokat.  
Képes megérteni ismerős kifejezéseket és egyszerű mondatokat, melyek a mindennapi élet konkrét 
szükségleteivel kapcsolatosak, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, és a legfontosabb információkat 
többször elismétlik. Képes ismerős témakörökön belül lassan és érthetően elmondott rövid szövegek 
lényegét megérteni, ha sok bennük az internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes 
megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá. 
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Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált szövegekben, melyek a mindennapok konkrét 
szükségleteivel kapcsolatosak, egyes szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni. Képes arra, hogy a 
sok internacionalizmust tartalmazó és/vagy képekkel illusztrált információközlő szövegek témáját azonosítsa, 
és a lényegi információkat megértse. Ismerős kontextusban képes megérteni neveket, számokat, árakat és 
időpontokat, valamint egyes szavakat és nagyon egyszerű kifejezéseket. 

Beszédkészség: képes arra, hogy konkrét, ismerős helyzetekben egyszerű szavakkal, hétköznapi 
szófordulatokkal és nagyon egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető információkat adjon önmagáról és 
közvetlen környezetéről. Képes ismerős, hétköznapi helyzetekben röviden és jól begyakorolt fordulatok 
segítségével közléseket megfogalmazni úgy, hogy beszéd közben időnként esetleg hosszabb szüneteket tart, 
szavak után kutat az emlékezetében, küzd a nehéz szavak kiejtésével, és mondandóját olykor újrafogalmazza. 
Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert”, 
összekössön. Képes az abc hangjait és egy adott mennyiségű szót és kifejezést úgy kiejteni, hogy beszédét 
nagyobb erőfeszítés nélkül meg lehet érteni. Közléseiben nagyjából megfelelően alkalmazza a szó- és 
mondathangsúlyt. 

Íráskészség: képes a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó adatokat 
röviden és egyszerűen írásban megfogalmazni. Képes szótár segítségével mindennapi, ismerős témákhoz 
kapcsolódó feljegyzéseket készíteni. Képes számára ismerős szavakat és gyakran használt fordulatokat 
nagyjából helyesen leírni. Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, 
„vagy”, „mert” összekössön. 

Szóbeli interakció: képes egyszerű módon kommunikálni, ha beszédpartnere lassan és érthetően beszél, 
továbbá hajlandó arra, hogy mondanivalóját szükség esetén többször, többféleképpen elismételje, és 
segítséget nyújtson a válaszadásban. Képes arra, hogy egyszerű beszélgetést kezdeményezzen, s ennek során 
érti és alkalmazza a köszönés, búcsúzkodás és az alapvető udvariassági formák legegyszerűbb változatait. 
Képes néhány egyszerű, jól begyakorolt kifejezéssel és mondattal megoldani olyan ismerős helyzeteket, 
melyek mindennapi, konkrét szükségleteihez kapcsolódnak. Képes jól ismert helyzetekben egyszerű szavak, 
kifejezések és nyelvtani szerkezetek segítségével megválaszolni a közvetlenül hozzá intézett kérdéseket, és 
képes arra, hogy ő maga is feltegyen egyszerű kérdéseket. Képes rövid beszélgetésben előre begyakorolt 
fordulatok segítségével kommunikálni, még ha gyakran meg is akad, és keresi a szavakat. Képes arra, hogy 
beszédpartnere mondanivalóját a mondathangsúly alapján kijelentésként, kérdésként vagy felszólításként 
értelmezze. Képes beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában többnyire 
világosan elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése legalább annyira érthető, hogy 
beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit mond. 

Írásbeli interakció: képes arra, hogy ismerős témakörökben szótár segítségével egyszerű, rövid 
közléseket megfogalmazzon, miközben a tanult egyszerű nyelvtani szerkezetek használatában még 
bizonytalanságokat mutat. Képes arra, hogy személyes kapcsolatai ápolására rövid, egyszerű szövegeket 
alkosson (pl. üdvözlőkártya, levelezőlap, e-mail). 

A2 szinten (alapszint) a tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, 
amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal 
kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud 
kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról. 
Le tudja írni nagyon egyszerű formában a viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan 
területeken, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket érintik.  

Beszédértés: képes arra, hogy a mindennapi élet területén egyszerű mondatokat, gyakran használt 
szófordulatokat, szavakat megértsen. Képes arra, hogy felismerje a lassan és érthetően, valamint irodalmi 
nyelven elhangzó és ismerős dolgokról szóló szövegek témáját. Képes ismerős témakörökön belül érthetően 
elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, ha sok bennük az internacionalizmus, és van ideje feldolgozni 
a hallottakat. Képes egyszerű, rövid, mindennapokkal kapcsolatos szövegek témáját meghatározni, valamint a 
szövegekből egyszerű, személyes szükségletei szempontjából fontos információkat kiszűrni. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált, a mindennapi élettel összefüggő szövegek lényegét 
megérteni. Képes ismerős témakörökben egyszerű és formalizált szövegeket megérteni, ha azok nagyrészt 
gyakran előforduló szavakat és fordulatokat és/vagy internacionalizmusokat tartalmaznak. Képes arra, hogy 
hosszabb szövegekből kiszűrje és megértse a számára fontos információt. 

Beszédkészség: képes arra, hogy mindennapi helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel kifejezze magát, 
miközben még gyakran megakad, és szavak után kutat. Képes arra, hogy egyszerű szavakkal és esetenként 
rövid mondatokkal megközelítően korrekt közléseket fogalmazzon meg közvetlen környezetével (pl. 
emberek, helyek és helyszínek, munkahelyi vagy iskolai tapasztalatok) kapcsolatosan. Képes csekély szókincs 
és egyszerű nyelvtani szerkezetek segítségével ismerős témákról, személyes érdeklődési körében közléseket 
megfogalmazni. Közléseiben többnyire világosan ki tudja fejezni szándékát. Képes egy esemény lefolyásáról 
megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „azután”, „később”, végül”) időbeli sorrendben 
beszámolni. Képes arra, hogy szavakat és egyszerű mondatokat kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) 
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összekössön. Képes mondatait helyesen hangsúlyozni és hosszabb közléseit megfelelően tagolni. Kiejtése 
többnyire nem nehezíti az értést, bár idegen akcentusa feltűnő. 

Íráskészség: képes arra, hogy egyszerű kifejezésekkel és rövid mondatokkal nagyjából hibátlan 
közléseket fogalmazzon meg közvetlen környezetével kapcsolatban (pl. emberek, helyek és helyszínek, 
munkahelyi vagy iskolai tapasztalatok). Képes arra, hogy csekély szókinccsel és néhány egyszerű nyelvtani 
szerkezettel egyszerű formában nyilatkozzon ismerős témákról, őt magát személyesen érintő kérdésekről. 
Képes egy esemény lefolyásáról megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „utána”, „később”, 
„végül”) időbeli sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy egyszerű mondatokat fogalmazzon meg, és ezeket 
egyszerű kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekösse. Képes néhány fontos helyesírási szabály 
megközelítően helyes alkalmazására. 

Szóbeli interakció: képes ismerős témákról egyszerű módon kommunikálni, ha beszélgetőpartnere 
irodalmi nyelven szól hozzá, és hajlandó arra, hogy kérésre bizonyos dolgokat megismételjen vagy 
átfogalmazzon. Képes arra, hogy a mindennapi élet konkrét szükségleteihez kapcsolódó helyzetekben rövid, 
egyszerű kifejezésekkel, mondatokkal kommunikáljon, miközben a kevésbé ismerős helyzeteket még nem 
mindig tudja megoldani, és esetenként félreértésekbe bonyolódik. Képes arra, hogy megoldjon ismerős, 
egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzeteket, de közléseit rövidre fogja. Képes arra, hogy ismerős helyzetekben 
egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikáljon. Képes arra, hogy ismerős témakörben folyó beszélgetések 
során, ha azok lassan és érthetően zajlanak, kövesse a beszélgetések fonalát, kérdéseket tegyen fel, illetve 
kérdésekre válaszoljon. Képes arra, hogy nem értés esetén megkérje beszélgetőpartnerét, ismételje meg a 
mondottakat, vagy betűzzön bizonyos szavakat, és kérésre ő maga is képes ezt megtenni. Képes beszédében 
a mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában világosan elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a 
felszólítás. Kiejtése többnyire nem zavarja közlései megértését. 

Írásbeli interakció: képes jól ismert helyzetekben megfelelő szókinccsel rövid, egyszerű közléseket 
fogalmazni, melyekben sok a formalizált elem, visszatérő szófordulat. Képes rövid, személyes jellegű 
szövegekben, melyek egyszerű formában eseményekre és kívánságokra vonatkoznak, a közléseket megérteni, 
és azokra egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni. Képes gyakran használt szavak esetében alkalmazni a 
legfontosabb helyesírási szabályokat, s így a helytelen írásmódból adódó félreértéseket elkerülni. 

A fenti szintleírások alapján az elérhető eredmények a helyi tantervekben tovább pontosíthatók, a 
lehetőségek és a szükségletek alapján az összes készségre vonatkozóan, vagy csak egyes készségterületeken 
kiegészíthetők, módosíthatók.  

Fontos, hogy ne csak a tanárok, hanem a tanulók is tisztában legyenek a nyelvtanítás-nyelvtanulás 
céljaival, az elérhető eredményekkel. Ennek érdekében érdemes beszélgetéseket kezdeményezni velük, 
melyek során egyrészt megismerhetik a célkitűzéseket, másrészt kinyilváníthatják véleményüket, javaslatokat, 
kívánságokat fogalmazhatnak meg. 

A szakiskolai 9-10-11. évfolyam idegen nyelvi műveltségterület tartalmát/témaköreit, illetve az órakeretet a 
következő táblázat tartalmazza. A 11. évfolyam eltérő óraszámai a kevesebb tanítási hét miatt állnak elő. 
 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelvtanulás célja Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának 
fontosságáról. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak számbavétele.  
A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak feltárása, 
megoldások keresése az eredményes nyelvtanulás érdekében.  
Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése. 
Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés és a 
beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív helyzetgyakorlatok 
szerepének hangsúlyozása. 
A partneriskoláink és az ottani tanulási, tapasztalatszerzési lehetőségek 
bemutatása 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok tematikus 
összeállítása, elemzése. 
Egyéni helyzetelemzés a „Checkliste” segítségével. 
A szakiskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév során 
feldolgozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a sorrendiség 
rögzítése. A tanár-diák együttműködési szabályok rögzítése. 

Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: hivatalos 
szövegek értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, nyelvrokonságok, 
jövevényszavak a történelmi eseményekhez köthetően, a digitális technológia 
szókészlete, idegen szavak a mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anyanyelvi 
sokszínűség, idegen nyelvi korrektség. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? Órakeret 
 óra 

Előzetes tudás 
Az általános iskolában az idegen nyelvek tanulása során az alapkészségek 
területein: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, íráskészség, szóbeli 
interakció és az írásbeli interakció terén elsajátított technikák. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz legfontosabb 
célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói vélemények figyelembe 
vétele ezek kialakításában. Az önálló tanulásra való képesség fontosságának 
beláttatása. A legalapvetőbb tanulótípusok megismerése, az ismereteket 
önmagára vonatkoztatása. A hatékony (nyelv)tanulási stratégiák használata. A 
stratégiai kompetenciák fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a célnyelvi 
országokról, a célnyelvnek Magyarországon, Európában és a világban játszott 
szerepéről. A szótanulás, szövegtanulás stratégiái. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. Ismerkedés a 
tantervvel, a tantervi célok megismerése és megvitatása, egyéni célok 
megfogalmazása. 
A szakiskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök megismerése és 
megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás hatékonyságának növelésére. 
Nyelvórai szabályok – a közös munka kereteinek meghatározása. A célnyelvi 
országokkal kapcsolatos alapvető ismeretek rendszerezése, elmélyítése, 
valamint a célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonatkozó ismeretek 
felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, bővítése. 
a célnyelv helye a nyelvek világában.  
(A 10–11. évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon tanultak 
tematikus ismétlésére szolgál.) 

Természetismeret: 
idegrendszer és 
viselkedés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, jelentésteremtés, 
reflektálás; MURDER- – hangulatteremtés, motiválás. UNDERSTANDING – 
megértés; RECALLING – visszahívás; DIGEST – „emésztés”, feldolgozás; 
EXPANDING – kiterjesztés, önvizsgálat; REVIEWING – áttekintés, ismétlés. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Én és a családom 9  

Előzetes tudás 
Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a 
szűkebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó 
feladatkörök anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció lehetséges 
módjai a szűkebb/tágabb családon belül. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

27 

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


fejlesztési 
feladatok 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 
népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 
helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, kor, lakhely, 
állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, kedvenc időtöltés, 
háziállatok stb.). 
Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, családtagok 
legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, kor, foglalkozás, 
esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc időtöltés stb.). 
Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek felsorolása, 
napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.  
A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. A témába 
vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján az adott 
nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok személyének, családjának 
megismerése. 

Társadalomismeret: 
állampolgári jogok és 
kötelességek, 
egyének és közösségek 
szerepe a történelemben. 
 
Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: 
konfliktusok ábrázolása 
az irodalmi/művészeti 
alkotásokban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és belső tulajdonság, 
napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az otthonom Órakeret: 
8 óra 

Előzetes tudás 
Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok pozitívumait/negatívumait. 
Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, funkcióit, berendezési tárgyait, a 
mindennapi élethez szükséges eszközöket. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 
népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 
helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz alapján. A 
kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb helyiségeinek bemutatása. A 
lakás és közvetlen környezetének bemutatása (kert, park, üzletek, posta stb.). 
A szomszédok bemutatása. Az iskolától hazáig vezető útvonal leírása. A 
témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján a 
nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének 
megismerése. 
Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. A 
témakörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek feldolgozása. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során kapott 
információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése (szóban, 
írásban, rajzos formában). 

Társadalomismeret: 
földrajz és település 
kapcsolata 
 
KOMA: 
hivatalos szövegek, 
dokumentumok 
létrehozása 
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Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel kapcsolatos 
információk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, hajléktalanság, irány, 
hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, online-lakáshirdetés. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az iskola és barátaim Órakeret: 
8 óra 

Előzetes tudás 
Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, rendszerét. 
Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg tudja fogalmazni helyét a 
rendszerben. Tudja a barátság fogalmat definiálni, ismeri a barátság 
működésének szabályrendszerét. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 
népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 
helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző szakaszok 
tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. 

A Piarista iskolák külföldön és Magyarországon. A Piarista Szakképző Iskola, 
Gimnázium és Kollégium helye a magyar iskolarendszerben.  

Vizsgarendszerek a magyarországi közoktatásban. Az iskolai hétköznapok 
rendje, a benne tevékenykedők feladatköre, kötelességei és jogai. A nevelés-
oktatás folyamata során barátságok kialakulásának lehetséges módjai, 
helyszínei, a hosszú barátság, egy életen át tartó barátság feltételei. 
Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, belső 
tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és különbségek 
megnevezése. 
Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok 
feldolgozása alapján az idegen nyelvterület országaiban élő hasonló korú 
fiatalok lakókörnyezetének megismerése. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányított 
beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 
Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása egyszerű nyelvi 
eszközökkel. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során kapott 
információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése szóban, 
írásban, illetve rajzos formában.  
Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel kapcsolatos 
információk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

Társadalomismeret: 
iskola a történelemben. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, tantárgyi 
alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, élethosszig tartó 
tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.  

 
 
Tematikai egység/ Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás Órakeret: 
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Fejlesztési cél 5 óra 

Előzetes tudás 
Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk, 
annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges védekezés formái. 
Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok változását követő, női/férfi 
ruhadarabok, kiegészítő kellékek, valamint a praktikusság és divat fogalmak. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 
népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 
helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi 
ruhadarabok és kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való használata. 
A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink és testékszerek. 
Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítása a különböző 
élethelyzetekben/alkalmakra – az iskolában, buliban, osztálykiránduláson, 
farsangra, ünnepeken, színházban viselt ruhadarabok. 
Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre vonatkozóan. 
Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 
Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, plázákban, illetve 
online-áruházakban. Segítségkérés szóban, írásban.  
Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés között. 
A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/látott/olvasott szövegek feldolgozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok 
értelmezése. 

Társadalomismeret: 
a divat története 
 
Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: irodalmi 
és hétköznapi szövegek 
értelmezése. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-vásárlás, bankkártyával 
történő fizetés, reklamálás, árucsere, természetes/környezetre káros alapanyag, a 
vásárlás mint szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, veszélyforrás, 
védekezés. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Eszem-iszom, étkezés Órakeret: 
6 óra 

Előzetes tudás 
A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az étkezéssel 
kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, receptek értelmezése, 
ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast food vendéglőben, az egészséges 
táplálkozás ismérvei, a helytelen táplálkozás okozta betegségek. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 
népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 
helyzetéből való szemlélésre.  
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A stratégiai kompetencia fejlesztése. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. Hogyan 
étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti összejövetelek 
alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a család házon kívül? Hogyan zajlik 
ez az esemény?  
Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti meg/szedi le az 
asztalt, ki mosogat? 
Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek receptjei, 
amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az összetevők, az elkészítés 
módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc ételek és az egészség megőrzése. A 
magyar konyha és a célnyelvi országok konyháinak specialitásai. Az 
egészséges étkezés alapszabályai. A család étkezésére költhető havi összeg, a 
gazdálkodási, döntési attitűd. Vásárlás a szupermarketben, piacon, 
pékségben, hentesnél és az őstermelőtől. Az étkezési szokások, az egészség 
megőrzése, illetve a betegség kialakulása közötti összefüggések felismerése.  
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányított 
beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 
Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű nyelvi 
eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek 
feldolgozása.  
Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai adatok 
értelmezése. 
A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során kapott 
információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, rajz, fotó, poszter – 
történő megjelenítése. 

Természetismeret: 
táplálkozás, emésztés, 
kiválasztás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony tápanyagértékű 
élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, termelési, tenyésztési, főzési 
technológia, táplálkozás, egészség, betegség, főzés mint hobbi, élelmiszeripari 
foglalkozás, mezőgazdasági foglalkozás, fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szabadidőmben Órakeret: 
7 óra 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a nyomtatott és 
elektronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a zene, a tánc, a színház, az 
utazás, a mindennapok sportja, extrém-sportok, egészség megőrzése, illetve 
annak veszélyeztetése, számítógép a munkánkban és a szabadidőnkben. Az 
elektronikus média mint a haladás, illetve a függőség eszköze. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 
népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 
helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket szívesen végez, 
és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, kedvenc filmje, kedvenc 
könyve/olvasmányai, olvasási szokásai, esti programjai, hétvégi programjai, 
kedvenc zenéje, tévénézési szokásai, haverok, bulik, közös programok. 

Természetismeret: 
állandóság és változatok – 
információ, szexualitás, az 
emberi élet szakaszai. 
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Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az iskolán 
kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. 
Az egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak akadályai, 
belső-külső tényezői.  
A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és 
időtartama. 
A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség összefüggése. 
Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 
Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság feltételrendszere. 
Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit hoz a nap. 
Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányított 
beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 
A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. A 
különböző forrásokból származó/különböző személyekkel kapcsolatos 
információk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, erőgyűjtés, 
aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, a szellem 
karbantartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Válasszunk szakmát! Órakeret: 
11 óra 

Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ szellemi 
teljesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, alkalmazotti/beosztotti státusz, 
vállalkozói szemlélet. A formális tanulás során a tantárgyi tartalmak ismerete, a 
kiválasztott szakmáról szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci helyzet aktuális 
ismerete. A munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek, munkahelyi biztonsági 
előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 
népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 
helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel illusztrált 
beszámoló a közeli jövő terveiről.  
Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel 
illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 
a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, lakáskörülmények; álmaim 
háza/lakása/kertje, utazások; álmaim országa/városa, foglalkozásom, 
munkakörülményeim, baráti köröm, társas életem, autóm. 
Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök és 
hátrányok megfogalmazása. 
A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem, lehetőségeim 
ebben a rendszerben. Összehasonlítás az idegen nyelvterületen kínálkozó 
lehetőségekkel. 
Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, munkaidő, 
munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges foglalkozások, az 
álláskeresés lehetőségei, az állásinterjú formái, menete, elemei, fogalmak 
ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz elkészítése, egyszerű bemutatkozó 
levél megfogalmazása. 
Szakmacsoportos rész 
Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és hogyan 
lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg összehasonlítva az 
idegen nyelvű országokkal)? 
Milyen ismeretek, készségek, képességek szükségesek egy adott szakma 
gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell ellátni az adott 
szakmában dolgozóknak? Melyek a munkavégzés legfontosabb eszközei? 
Milyenek a munkakörülmények és a kereseti lehetőségek, perspektívák a 
jövőt illetően? 

Társadalomismeret: 
globalizációs jelenségek. 
 
Matematika: 
százalékszámítás, 
hatványozási ismeretek. 
 
Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: 
hivatalos szövegek, 
dokumentumok 
létrehozása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, tanulmányok 
abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, munkába állás, életpálya-építés, 
egész életen át tartó tanulás, családi bevétel, kiadás, diákmunka, alkalmi munka, 
főállás, mellékállás, értelmiségi lét, alkalmazotti/beosztotti lét, vállalkozói 
attitűd, megélhetés, korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gazdálkodás. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Végre itt a nyár! – projekttervek Órakeret: 
4 óra 

Előzetes tudás Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, szállásfoglalás, 
étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés, tapasztalatcsere. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetekben.  
A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 
A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 
Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
kompetencia fejlesztése.  
Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 
népek és kultúrák iránt.  
Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 
helyzetéből való szemlélésre.  
A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, heteket, 
hónapokat), a valós és álom úticél megnevezése, szálláskeresés, 
információkérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, ifjúsági szállás, kemping –, 
reklamálás, probléma/panasz udvarias kinyilvánítása, segítség kérése, 
jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – lehetőségek itthon és külföldön. 
Projektjavaslatok:  

Természetismeret: 
térképhasználat, 
országismeret. 
 
Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: 
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– Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 
– Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról a 
partner osztálynak. 
– Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, internet stb. 
alapján. 
– Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek köréből a 
párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé bontva. 

információforrások 
használata (prospektusok, 
képek), szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki feltöltődés, 
útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, beilleszkedés, szellemi/fizikális 
pihenés, aktív pihenés. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 11. 
évfolyam végén 

A tanuló képes megnevezni és rendszerezni az eddigi tapasztalatait a nyelvtanulás 
során, képes eldönteni, hogy mely területek voltak sikeresek, illetve kudarcosak, 
képes a nyelvi készségek területein szerzett tudás/hiány mértékét meghatározni, 
képes megfogalmazni, hogy milyen erőfeszítésekre hajlandó a sikeres nyelvtanulás 
érdekében, együttműködést mutat a tanárával a célok elérése érdekében. 
Beilleszkedik az új tanulási környezetbe, megismeri és elfogadja az előtte álló 
tanulási szakasz legfontosabb célkitűzéseit, tartalmait, látja az általa tanult idegen 
nyelv szerepét, fontosságát saját maga és környezete életében.  
Rendelkezik a célnyelvi országokkal kapcsolatos és a célnyelvnek a szűkebb és 
tágabb környezetében játszott szerepére vonatkozó alapvető ismeretekkel.  
Érti és érzi a hatékony tanulás érdekében a tanulási stratégiák ismeretének 
fontosságát, képes a legalapvetőbb tanulási stratégiák alkalmazására. 
Ismeri és elfogadja a csoportban való nyelvtanulás eredményessége érdekében az 
általa betartandó szabályokat.  
Képes a „család”, az „otthon”, a „barát-osztálytárs” az „időjárás-öltözködés”, az 
„élelmiszerek – étkezési szokások”, a „szabadidő” és a „szakma világa” 
témakörökhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegekből a legalapvetőbb 
információk kiszűrésére és felhasználására egy meghatározott kommunikatív 
feladat elvégzése érdekében.  
Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű 
kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban 
meséljen a fent említett témakörök tartalmairól. 
Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörökhöz kapcsolódó kommunikatív 
helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerkezeteket. 
Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

 
 

1.1.4 Matematika 
 

A matematika tanulásának eredményeként a tanulók megismerik a világ számszerű vonatkozásait, 
összefüggéseit, az ember szempontjából legfontosabb törvényszerűségeket, relációkat. A tantárgyi 
ismeretek elsajátítását olyan problémák, eljárások alkalmazásával kell segíteni, hogy a tanulók ismerjék fel 
a matematika gyakorlati életben és más ismereteik bővítésében való alkalmazhatóságát, és hasznosítsák 
is azt. Mindezek elemzéséhez, megismeréséhez, de elsősorban szakmai gyakorlati alkalmazásához legyenek 
algebrai, halmazelméleti, geometriai ismereteik, melyekkel képessé válnak a világ térbeli, időbeli 
folyamatainak objektív értelmezésére, a változás, fejlődés tendenciáinak felismerésére. 

A tanulási folyamatot, a tevékenységeket úgy kell megszervezni, hogy növekedjék a 
tanulók figyelem-koncentrációja, fejlődjék önálló és logikus gondolkodásuk, kreativitásuk, probléma- és 
összefüggés-felismerő és a fegyelmezett, precíz (kooperatív) munkára való képességük, bővüljön 
kommunikációs terük (szöveg, ábra, jelrendszer), legyen igényük a folyamatos önellenőrzésre. 

Mindezen célok elérése érdekében a hangsúlyokat a következő területekre, tevékenységekre 
helyezzük: 

– a hétköznapok matematikája (gyakorlat, becslés, kerekítés, fejben számolás) ; 
– kommunikáció fejlesztése (szöveges problémamegoldás); 
– szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése; 
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– kombinatorika, valószínűség, statisztika elemei; 
– matematikai modellek és alkalmazhatóságuk; 
– algoritmus, kiszámíthatóság; 
– mennyiségek közötti kapcsolatok (függvényjellegű, illetve valószínűségi) megértése; 
– többféle megoldási mód keresése; 
– önellenőrzés módjai (eredmény realitása); 
– számológép és számítógép használata. 

 
Célunk, hogy a szakiskola elvégzése után a tanuló legyen képes 

– elvégezni alapműveleteket racionális számkörben; 
– elvégezni egész kitevőjű hatványozást a racionális számkörben; 
– behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) képletek értékét; 
– matematikailag értelmezni egyszerű szöveges problémákat; 
– megoldani egyszerűbb szöveges feladatokat; 
– megoldani egy ismeretlenes elsőfokú egyenleteket; 
– értelmezni relációkat pl. (kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (pl. és, vagy, ha- akkor, is); 
– alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, a százalékszámítást; 
– használni elemi geometriai fogalmakat; 
– elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat, mértékegységeket használni; 
– felismerni a szimmetria, hasonlóság, egybevágóság eseteit; 
– tájékozódni a számegyenesen, derékszögű koordinátarendszerben; 
– felismerni egyszerűbb sorozatokat (számtani, mértani); 
– felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 
– értelmezni, létrehozni egyszerű grafikonokat, diagramokat, táblázatokat; 
– felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség számítás, kombinatorika, 

statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit; 
– megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű kérdéseit, 

problémáit, megoldást keresni; 
– új információkat keresni könyvtárban, interneten. 
 

Módszereit és ismeretelemeit tekintve a matematika tanítása szorosan kapcsolódik a többi 
komplex műveltségterület moduljaihoz kommunikáció, értő olvasás, pontos fogalmazás, grafikonok, 
statisztikák, képletek a szakmában, természeti, gazdasági törvényszerűségek stb.). Folyamatosan kötődnie 
kell a szakmatanulás szükségleteihez és eszközként kell alkalmaznia az informatikát (számítógép, 
oktatóprogramok). 

A matematika tanítása alkalmazásközpontú, elsősorban az induktív gondolkodásra 
épít, tevékenységhez kapcsolódik, és törekszik az egyre önállóbb tanulói munkára is építeni. Az iskolai 
tanuló számára – minél csekélyebb előismerettel rendelkezik, annál inkább – a saját hétköznapi 
teendőin, azok megoldásán át vezethet az út a magasabb absztrakciós szint felé (aminek itt csupán az 
alsóbb lépcsőfokaiig juthatunk el). Másrészt minden más ismeretanyag, információ feldolgozása igényli a 
matematikai eszközök használatát, e tényt kell tudatosítanunk. A tanítási óra a gyakorlatból (ideális 
esetben a tanulók által hozott problémából) indul ki, és következtetései, eredményei (általánosan 
alkalmazhatóan) oda is térnek vissza. Az óravezetésnek rugalmasnak, spontánnak kell lennie, gyakran és 
hangsúlyozottan a tanulók ötleteire, kérdéseire, kéréseire kell alapoznia. 

Az egyes évfolyamokon a fő témakörök ismétlődnek (a feladatok nem!), ami egyre 
bővülő, magasabb szinten történő ismétlésre és elmélyítésre ad lehetőséget, elősegíti a már ismert anyag 
rögzítését, illetve módot ad az előző évi ismeretek kiegészítésére, a következő év szintjének beállítására. Itt 
a tanárnak jelentős differenciálásra van módja az egyes osztályok és egyes tanulók előképzettsége, 
motiváltsága, képességei szerint. 

(A tematikus egységekhez rendelt óraszámok hozzávetőleges arányokat fejeznek ki, minthogy a 
tantárgyi sajátosságok következtében az egyes részegységek feldolgozásában átfedések fordulnak elő, pl. 
képletek behelyettesítése, képletgyűjtemények használata a geometria, az algebra, a függvények témakörnél 
is előfordul, vagy szöveges probléma megoldásakor geometriai jellegű kérdésből is kiindulhatunk.) 

 
9. évfolyam 
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Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Számtan, algebra Órakeret 
3 óra 

 
Előzetes tudás 

 

Elemi számolás, alapműveletek, tízes számrendszer, algebrai 
kifejezés, képlet „kiszámítása”. 

 
A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban. Megismeréshez 
szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, emlékezés, 
gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). Problémakezelés és -
megoldás fejlesztése. A kreativitás (adott feltételek szerinti) fejlesztése. Akarati, 
érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek 
erősítése (kommunikáció, együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása. 
A tízes számrendszer használata, ábrázolás számegyenesen, 
alapműveletek, hatványozás (10 hatványai), elvégzése, 
négyzetgyökvonás (számológéppel). 
Algebrai kifejezések (összevonás), képletekbe behelyettesítés 
(képletgyűjtemények használata). 

 

Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom; 
osztályközösség-építés; 
idegen nyelv: szövegértés, 

Pontosság (hibahatár), nagyságrend, becslés, kerekítés. 
 
Törekvés az/ önálló, aktív munkára, kreativitásra, kommunikációra, 
kooperációra. 
Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása. 
Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati 
problémákban: logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus 
gondolkodás. 
Növekvő igény az önellenőrzésre. 
Fogalmak, szakkifejezések felismerése. 
Zsebszámológép használata. 

kommunikáció, 
önismeret, 
tanulási technikák, 
kooperáció. 

 
Kulcsfogalmak 

 

Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, normál alak, pontosság 
(hibahatár), számegyenes. 

 
 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési cél 

Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, 
valószínűség, statisztika 

Órakeret 
11 óra 

 
 

Előzetes tudás 

 

Elemi szinten a halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának 
felismerése. Alapfokú számolási készség, egyszerű, rövid szövegek értő 
olvasása. Tájékozódás a számegyenesen (racionális számkör). 

 
 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben. 
Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, 
emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 
Problémakezelés és megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 
feltételek szerint).  
Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos 
értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, motiváltság, önszabályozás, 
énkép). 
 
 Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (elem, válogatás, 
ábrázolás). 
Grafikon, diagram, koordinátarendszer – értelmezés, tájékozódás, 
ábrázolás. 
A nyelv logikai elemeinek felismerése a matematikában 
(összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, vagy, ha - 
akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, nem). Szövegértelmezés 
gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, lejegyzése, becslés, kiszámítás, 
ellenőrzés). 
A valószínűség gyakorlati fogalmának megismerése („biztos”, 
„lehet, de nem biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi játékok, 
problémák. 
Probléma-megoldási módszerek gyakorlása (próbálgatás; 
következtetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, 
ellenpélda szerepe). 
Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel). 

 

Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom; 
osztályközösség-építés; 
természetismeret; 
társadalomismeret; idegen 
nyelv: szövegértés, 
kommunikáció, önismeret, 
tanulási technikák, 
kooperáció, adatsorok, 
diagramok értelmezése. 

 
 

A fogalmak felismerése hétköznapi, tantárgyi, gyakorlati 
előfordulásaikban. 
Törekvés az aktív, kreatív munkavégzésre, a kommunikációra, 
kooperációra. 
Az eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása. 
Az ismeretek alkalmazása gyakorlati problémákban. 
Törekvés a logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus 
gondolkodásra. 
Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend). 
Az önellenőrzés igénye, alkalmazása. 
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

 

 
Kulcsfogalmak 

 

Halmaz, számegyenes, pontosság, nagyságrend, koordinátarendszer, grafikon, 
diagram, logikai művelet, statisztika, valószínűség. 

 
 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési cél 

 

Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus Órakeret 
9 óra 

Előzetes tudás 
 

Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer. 
 
 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben. 
Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, 
emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 
Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 
feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 
együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Egyszerű, gyakorlati összefüggések matematikai modelljének megalkotása 
(egyenes arányosság, táblázat, képlet, függvény, ábra). Elsőfokú 
egyismeretlenes egyenletre vezető szöveges feladat megoldása. 
Algoritmusok felismerése, alkalmazása, pl. sorozatok, számtani 
sorozat, mértani sorozat, kamatszámítás. 
Arányos mennyiségek, fordított arány, százalék, százalékszámítás 
alkalmazása játékos, beugratós, gyakorlatias feladványokban. 
 
Törekvés az önálló, aktív munkára, kreativitásra, kommunikációra, 
kooperációra javuló szinten. 
Többféle megoldási út keresése. 
Az eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása. 
Az ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati problémákban. 
Törekvés a logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus 
gondolkodásra. 
A helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?). 
Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása. 
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

 

Kommunikáció - magyar 
nyelv és irodalom; 
osztályközösség-építés; 
természetismeret; 
társadalomismeret, idegen 
nyelv: szövegértés, 
kommunikáció, önismeret, 
tanulási technikák, 
kooperáció, 
társadalom- és 
természetismereti 
adatsorok, diagramok, 
függvények 
értelmezése. 

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

 

A geometria alapjai Órakeret 
9 óra 

 
 

Előzetes tudás 

 

Alapfokú tájékozódás a térben, egyszerű alakzatok és testek felismerése, 
elemi mérés (vonalzó, szögmérő, mérőszalag), vázlatos rajzolás, 
képletgyűjtemény használata. 

 
 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben. 
Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, 
emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 
Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 
feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 
együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének bemutatása 
(geometria története: a földmérés gyakorlati szükségességéből). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 
Kulcsfogalmak  

Százalék, sorozat, függvény, definíció (képlet, szabály), grafikon, táblázat, 
diagram, algoritmus, kamat. 
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Alapvető geometriai fogalmak ismerete (sík és tér, pont, egyenes, félegyenes, 
szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, merőlegesség, síkidomok és térbeli 
testek, háromszög, négyszög, sokszög, kör). 
A tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése. 
A derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel alkalmazása. 
Egybevágóság felismerése, alkalmazása egyszerű következtetésekben. 
Hasonlóság felismerése. 
Mérés (módszerek, mértékegységek alkalmazása), kerület, terület 
(gyakorlati pl.) kiszámítása. 
Egyszerű testek fajtáinak felismerése (gúla, kúp, hasáb, henger, gömb). 
Alapadatokból terület, térfogat becslése, képletgyűjteménnyel 
kiszámolása. 
Vektorok fogalma. 
(Szak)rajz, ábra olvasása, értelmezése. 
Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése. 
Geometriai ismeretek használata gyakorlati problémákban. 

 
Az eredmények korrekt szöveges megfogalmazása. Logikus, 
fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. Az önellenőrzés 
igénye, rutinszerű alkalmazása. Ismerethordozók kezelése, 
tudatos használata. 

 

Kommunikáció - magyar 
nyelv és irodalom; 
osztályközösség-építés; 
természetismeret; 
társadalomismeret; idegen 
nyelv: szövegértés, 
kommunikáció, önismeret, 
tanulási technikák, 
kooperáció, 
térbeli relációk, 
szabályosságok. 

 

Kulcsfogalmak 
 

Sík, tér, szög, mérés, kerület, terület, térfogat, szimmetria, síkidom. 
 
 

A fejlesztés 
várt 
eredményei az 
évfolyam 
végén 

 

A tanuló képes 
– elvégezni alapműveleteket és egész kitevőjű hatványozást racionális 

számkörben; 
– behelyettesíteni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) képletek 

értékét; 
– megoldani egyszerű szöveges problémákat (következtetés, 

próbálgatás, elsőfokú egyenlet); 
– értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (nem, 

és/vagy, ha, akkor, is); 
– alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást; 
– használni elemi geometriai fogalmakat és mértékegységeket; 
– elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat; 
– felismerni szimmetriát, egybevágóságot; 
– tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben; 
– felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 
– értelmezni, ábrázolni a tanultakhoz kapcsolódó grafikonokat, 

diagramokat, táblázatokat; 
– felismerni a matematika (halmazok, valószínűség, kombinatorika, 

statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit; 
– megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű 

kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre; 
– új információkat keresni (könyvtárban) interneten 

 
Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyi tanterv 
Szakmai ismeretekhez szükséges kiegészítés 

Órakeret 
8 

Előzetes tudás 
 

Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) 
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A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

A négy alapművelet pontos ismerete.  
Pontos mérés, ábrázolás. 
Előrajzolás, mérés, hulladékok  
mennyiségének kiszámítása. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Közös cél: 

Összeadás, kivonás természetes számokkal. 
Szorzás, osztás természetes számokkal. 
Előrajzolás, Mérési ismeretek gyakorlati alkalmazása. 
Törekvés a gazdaságos felhasználásra.. 

Lehetséges változatok: 
A karosszérialakatos szakma számításainak alkalmazása 
Nyírás, vágás, hajlítás számítása,  
Az asztalos és ács szakma számításainak alkalmazása. 
Darabolás, vágás számítása. 
 

 
Matematika: 
 
Szakmai alapismeretek 
 
Geometria,  
 
Ábrázolás: 
 

 

Kulcsfogalmak 
 

Előrajzolás, mérés, nyírás, hajlítás, darabolás, hulladék felhasználás, kerekítés,  

 
 

10. évfolyam 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Számtan, algebra Órakeret 
3 óra 

 
Előzetes tudás 

 

Elemi számolás, zsebszámológép használata, alapműveletek, algebrai kifejezés, 
képlet behelyettesítési értéke. 

 
 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben. 
Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, 
emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 
Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 
feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 
együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolás 
számegyenesen, alapműveletek, hatványozás (10 hatványai) elvégzése, 
azonosság/szabály alkalmazása. 
Négyzetgyökvonás (számológéppel). 
Algebrai kifejezések (alapműveletek), képletek – behelyettesítés 
(képletgyűjtemények használatával). 
Pontosság (hibahatár), nagyságrend (normál alak), becslés, 
kerekítés. 

 

Kommunikáció - magyar 
nyelv és irodalom; 
osztályközösség-építés; 
természetismeret; 
társadalomismeret; idegen 
nyelv: szövegértés, 
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Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló 
szinten. 
Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása. Matematikai 
ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati problémákban. 
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás, az 
önellenőrzés igénye. 
Zsebszámológép használata. 

kommunikáció, 
idegen nyelv, 
önismeret, 
tanulási technikák, 
kooperáció. 

 
Kulcsfogalmak 

 

Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, azonosság, normál alak, 
pontosság (hibahatár), számegyenes, számhalmaz. 

 
 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési cél 

Gondolkodási módszerek, algoritmus, halmazok, 
kombinatorika, valószínűség, statisztika 

Órakeret 
11 óra 

 
 

Előzetes tudás 

 

A halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának ismerete. 
Számolási készség (fejben, írásban, géppel), szövegek értő olvasása. 
Tájékozódás a számegyenesen (racionális számkör). 

 
 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben. 
Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, 
emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 
Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 
feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 
együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (elem, elemszám, 
válogatás, részhalmaz, ábrázolás). 
Grafikon, diagram, koordinátarendszer értelmezése, készítése. A nyelv 
logikai elemeinek használata a matematikában 
(összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, 
vagy, ha - akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, nem). 
Feltétel, előzmény, következmény felismerése, alkalmazása egyszerű 
esetekben. 
Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, 
lejegyzése, megoldási terv, becslés, kiszámítás, ellenőrzés). 
Valószínűség gyakorlati fogalmának ismerete („biztos”, „lehet, de nem 
biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi játékokban, egyszerű problémákban 
alkalmazásuk. 
Probléma-megoldási módszerek alkalmazása (próbálgatás; 
következtetés, sejtés, szabályosságok, modellezés, lehetőségek 
kipróbálása, ellenpélda szerepe). 
Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel, 
relevancia, következtetések konkrét példákban). 

 
Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló 

 

Kommunikáció - magyar 
nyelv és irodalom; 
osztályközösség-építés; 
természetismeret; 
társadalomismeret; idegen 
nyelv: szövegértés, 
kommunikáció, önismeret, 
tanulási technikák, 
kooperáció, adatsorok, 
diagramok értelmezése. 
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szintje. 
Az eredmények korrekt szöveges megfogalmazása. Logikus, 
fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. Közelítő fejben 
számolás, becslés (nagyságrend). Önellenőrzés igénye, 
alkalmazása. 
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

 

 
 

Kulcsfogalmak 

 

Halmaz, számegyenes, pontosság (hibahatár), nagyságrend, ellenőrzés, 
bizonyítás, koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai művelet, statisztika, 
valószínűség. 

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus Órakeret 
11 óra 

 
Előzetes tudás 

 

Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer, nyitott mondat, 
egyenlet, mérlegelv, egyenlet gyökének fogalma. 

 
 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben. 
Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, 
emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 
Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 
feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 
együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

Egyes gyakorlati összefüggések matematikai modelljének használata 
(egyenes arányosság táblázat, képlet, függvény, ábra). Szöveges elsőfokú 
egy ismeretlenes egyenlet/egyenletrendszer megoldása. 
Algoritmusok alkalmazása, pl. sorozatok, számtani sorozat, mértani 
sorozat, kamatszámítás (hétköznapi gyakorlati feladatokban). Arányos 
mennyiségek, fordított arány, százalék, százalékszámítás alkalmazása 
(játékos, beugratós, gyakorlatias feladványokban). 

 
Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló 
szintje. 
Többféle megoldási út keresése. 
Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása. 
Közelítő fejszámolás (nagyságrend), becslés, pontosság. Logikus, 
fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. Helyes megoldások 
számának keresése (mikor lehet több is?). Önellenőrzés igénye, 
rutinszerű alkalmazása. 
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

 

Kommunikáció - magyar 
nyelv és irodalom; 
osztályközösség-építés; 
természetismeret; 
társadalomismeret; idegen 
nyelv: szövegértés, 
kommunikáció, önismeret, 
tanulási technikák, 
kooperáció, 
adatsorok, diagramok, 
függvények 
értelmezése, köznapi 
gazdasági ismeretek. 

 
Kulcsfogalmak 

 

Százalék, sorozat, függvény, egyenlet, képlet, szabály, azonosság, grafikon, 
táblázat, diagram, algoritmus, kamat. 

 
 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

 

A geometria alapjai Órakeret 
9 óra 
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Előzetes tudás 

 

Alapfokú tájékozódás a térben, egyszerű alakzatok és testek felismerése, 
derékszögű koordinátarendszer, elemi mérés (vonalzó, szögmérő, mérőszalag 
használata), mértékegységek, átváltás, vázlatos rajzolás, képletgyűjtemény 
használata. 

 
 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben. 
Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, 
emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 
Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 
feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 
együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének bemutatása 
(geometria története). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

Az alapvető geometriai fogalmak ismerete és használata (sík és tér, pont, 
egyenes, félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, merőlegesség). 
Síkidomok és térbeli testek felismerése (modell, absztrakció 
fogalma). 
Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai 
megállapítása (Thalész-tétel). 
Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása 
egyszerű esetekben. 
Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek 
kapcsolata – szögfüggvény). 
Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása. 
Mérés (módszerek, mértékegységek használata). 
Kerület, terület (gyakorlati pl.) kiszámítása. 
Egyszerű testek fajtái tulajdonságainak megállapítása (gúla, kúp, hasáb, 
henger, gömb). 
Alapadatokból terület, térfogat, felszín becslése, 
képletgyűjteménnyel kiszámolása. 
Rajzok értelmezése (műszaki, szakmai példák). 
Vektorok fogalma, egyszerű alkalmazások. 
Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése. 
 
Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. 
Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása. 
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. 
Közelítő fejszámolás, becslés (nagyságrend), pontosság (hibahatár). 
Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása. 
Tájékozódás térben, időben, folyamatokban. 
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

 

Kommunikáció - magyar 
nyelv és irodalom; 
osztályközösség-építés; 
természetismeret; idegen 
nyelv: szövegértés, 
kommunikáció, önismeret, 
tanulási technikák, 
kooperáció, térbeli 
relációk, 
szabályosságok, 
szimmetriák. 

 
Kulcsfogalmak 

 

Sík, tér, szög, mérés, mértékegység, átváltás, kerület, terület, térfogat, felszín, 
szimmetria, nevezetes síkidom. 

 

 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

 

A tanuló képes 
– gyakorlottan elvégezni alapműveleteket és egész kitevőjű 

hatványozást racionális számkörben; 
– behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) 

képletek értékét; 
– matematikailag értelmezni és megoldani egyszerű szöveges 
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problémákat (következtetés, elsőfokú egyenlet); 
– értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb) logikai kapcsolatokat (nem, 

és/vagy, ha-akkor, is); 
– alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást; 
– használni elemi geometriai fogalmakat és mértékegységeket, 

átváltással is; 
– elvégezni geometriai számításokat; 
– felismerni szimmetriát, hasonlóságot, egybevágóságot; 
– tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben; 
– felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 
– értelmezni, ábrázolni grafikonokat, diagramokat, táblázatokat; 
– felismerni a matematika (halmazok, valószínűség, kombinatorika, 

statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit; 
– megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű 

kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre; 
– új információkat keresni (könyvtárban) interneten 

 
Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyi tanterv 
Szakmai követelmények megismerése 

Órakeret 
8 

Előzetes tudás 
 

Sík, tér, testek, felszín, térfogat. 
 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

 
Alapszakmák matematikai ismeretek összegyűjtése 
Térbeli és síkbeli tájékozódás. 
 
A tanult matematikai tételek alkalmazása. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Közös cél: 

Síkidomok szerkesztése. Szabályos ötszög, hatszög  
szerkesztése 
Hasáb, henger - szerkesztett síkidomok összerakása 
Térbeli alkalmazás.  
 

Lehetséges változatok: 
Fémes szakma: kör, körív kerület-, területszámítás 
 
Asztalos, ács szakma: Mértani alakzatok előrajzolása, sokszögek 
szerkesztése, Pitagorasz-tétel 
 
Kőműves, kőfaragó:Mértani alakzatok  

Matematika: 
 
Szakmai alapismeretek 
 
Geometria,  
 
Ábrázolás: 
 

 

 

Kulcsfogalmak 
 

Szerkesztés, adatok felismerése, szerkesztési lépések sorrendje 
 

 
 

11. évfolyam 
 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési cél 

 

Számtan, algebra Órakeret 
4 óra 
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Előzetes tudás 

 

Gyakorlottság a számolásban, alapműveletek, tízes számrendszer, algebrai 
kifejezés, képlet behelyettesítése. 

 
 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben. 
Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, 
emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 
Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 
feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 
együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

Alapműveletek, hatványozás, négyzetgyökvonás (számológéppel). Algebrai 
kifejezések (alapműveletek), műveleti szabályok alkalmazása, képletek, 
behelyettesítés (képletgyűjtemények használata). 
Pontosság (hibahatár), nagyságrend (normál alak), számolás fejben, 
papíron, géppel, becslés, kerekítés. 

 
Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló 
szintje. 
Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása. 
Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati 
problémákban. 
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. 
Önellenőrzés igénye. 
Zsebszámológép gyakorlott használata. 

 

Kommunikáció - magyar 
nyelv és irodalom; 
osztályközösség-építés; 
idegen nyelv: szövegértés, 
kommunikáció, önismeret, 
tanulási technikák, 
kooperáció. 

 
Kulcsfogalmak 

 

Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, normál alak, becslés, 
pontosság (hibahatár), ellenőrzés, számegyenes. 

 
 
 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési cél 

Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, 
valószínűség, statisztika 

Órakeret 
10 óra 

 
 

Előzetes tudás 

 

Halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának felismerése, 
számolási készség, szövegek értő olvasása, tájékozódás a számegyenesen. 

 
 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben. 
Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, 
emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 
Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 
feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 
együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (részhalmaz, metszet, 
unió, ábrázolás). 
Grafikon, diagram, koordinátarendszer használata. 
A nyelv logikai elemeinek tudatos alkalmazása a matematikában 
(összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, vagy, ha - 
akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, nem). Ellentmondás, 
bizonyítás, általánosítás felismerése, alkalmazása egyszerű esetekben. 
Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, 
lejegyzése, megoldási terv, becslés, kiszámítás, ellenőrzés), 
matematikai modellalkotás. 
Gráfok, kombináció, variáció alkalmazása egyszerű problémákban. 

 

Kommunikáció - magyar 
nyelv és irodalom; 
osztályközösség-építés; 
természetismeret; 
társadalomismeret; idegen 
nyelv: szövegértés, 
kommunikáció, önismeret, 
tanulási technikák, 
kooperáció, 

Valószínűség gyakorlati fogalmának alkalmazása („biztos”, „lehet, 
de nem biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi játékokban, 
problémákban. 
Probléma-megoldási módszerek alkalmazása (próbálgatás; 
következtetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, 
ellenpélda szerepe). 
Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel, 
relevancia, következtetések). 

 
Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló 
szintje. 
Önismeret fejlődése, reális énkép. 
Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása. 
Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. 
Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend). Önellenőrzés 
igénye, alkalmazása. 
Tájékozódás térben, időben, folyamatokban. 
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

adatsorok, diagramok 
értelmezése. 

 
Kulcsfogalmak 

 

Halmaz, számegyenes, koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai művelet, 
statisztika, valószínűség. 

 
 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus Órakeret 
9 óra 

 
 

Előzetes tudás 

 

Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer, 
függvények ábrázolása értéktáblázatból, sorozatok fogalma, 
hatványozás, kamatszámítás. 

 
 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben. 
Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, 
emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 
Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 
feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 
együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Gyakorlati összefüggések matematikai modelljének alkalmazása 
(egyenes/fordított arányosság, táblázat, grafikon, képlet, függvény). Elsőfokú 
egy ismeretlenes egyenletre, egyenletrendszerre vezető szöveges feladat 
megoldása, ellenőrzés, megoldhatóság vizsgálata. Algoritmusok: pl. 
sorozatok, számtani sorozat – egyszerű számítások gyakorlati problémákban; 
mértani sorozat, elemeinek számolása; kamatszámítás (kamatos kamat 
számítása). 
(Fejtörők, beugratós, gyakorlatias feladványok.) 

 
Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló 
szintje. 

 

Kommunikáció - magyar 
nyelv és irodalom; 
osztályközösség-építés; 
természetismeret; 
társadalomismeret; idegen 
nyelv: szövegértés, 
kommunikáció, önismeret, 
tanulási technikák, 

Többféle megoldási út keresése. 
Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása. Közelítő fejszámolás 
(nagyságrend), becslés, pontosság. Logikus, fegyelmezett, 
kritikus/önkritikus gondolkodás. Helyes megoldások számának 
keresése (mikor lehet több is?). Önellenőrzés igénye, rutinszerű 
alkalmazása. 
Tájékozódás térben, időben, folyamatokban. 
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

kooperáció, 
adatsorok, diagramok, 
függvények értelmezése. 

 
Kulcsfogalmak 

 

Százalék, sorozat, függvény, képlet, szabály, grafikon, táblázat, 
diagram, algoritmus. 

 
 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

 

A geometria alapjai Órakeret 
9 óra 

 
Előzetes tudás 

 

Tájékozódás a térben, alakzatok és testek felismerése, elemi mérés, vázlatos 
rajzolás, képletgyűjtemény használata. 

 
 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben. 
Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, 
emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 
Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 
feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 
együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének bemutatása 
(geometria története). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az alapvető geometriai fogalmak ismerete és használata (sík és tér, pont, 
egyenes, félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, merőlegesség). 
Síkidomok és térbeli testek felismerése (modell, absztrakció 
fogalma). 
Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai 
megállapítása (Thalész-tétel). 
Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása egyszerű 
esetekben. 
Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek 
kapcsolata - szögfüggvény). 
Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása. 
Mérés (módszerek, mértékegységek használata), kerület, terület 
(gyakorlati pl.) kiszámítása. 
Egyszerű testek fajtái tulajdonságainak megállapítása (gúla, kúp, hasáb, 
henger, gömb). 
Alapadatokból terület, térfogat, felszín becslése, 
képletgyűjteménnyel kiszámolása. 
Rajzok értelmezése (műszaki, szakmai példák). 
Vektorok fogalma, egyszerű alkalmazások. 
Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése. 

 

Kommunikáció - magyar 
nyelv és irodalom; 
osztályközösség-építés; 
természetismeret; 
társadalomismeret; idegen 
nyelv: szövegértés, 
kommunikáció, önismeret, 
tanulási technikák, 
kooperáció, térbeli 
relációk, szabályosságok, 
szimmetriák. 

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. Eredmények 
korrekt szöveges megfogalmazása. Logikus, fegyelmezett, 
kritikus/önkritikus gondolkodás. Közelítő fejszámolás, becslés 
(nagyságrend), pontosság (hibahatár). Önellenőrzés igénye, rutinszerű 
alkalmazása. Tájékozódás térben, időben, folyamatokban. 
Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

 

 
Kulcsfogalmak 

 

Sík, tér, szög, távolság, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, 
szimmetria, nevezetes síkidom. 
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A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

 

A tanuló képes 
– behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) összetettebb 

(szakmai) képletek értékét; 
– matematikailag értelmezni és megoldani szöveges problémákat 

(következtetés, elsőfokú egyenlet); 
– értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb) logikai kapcsolatokat (nem, 

és/vagy, ha-akkor, is); 
– alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást 

szöveges problémákra is; 
– használni és alkalmazni elemi geometriai fogalmakat és 

mértékegységeket; 
– elvégezni geometriai számításokat; 
– felismerni szimmetriát, hasonlóságot, egybevágóságot; 
– tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben; 
– felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 
– értelmezni, ábrázolni a feldolgozott témakörökhöz kapcsolódó 

grafikonokat, diagramokat, táblázatokat; 
– felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség, 

kombinatorika, statisztika, geometria) elemi fogalmait, 
szakkifejezéseit; 

– megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű 
kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre; 

– új információkat keresni (könyvtárban) interneten 

 
14 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyi tanterv 
Szakmunkás vizsga előkészítése, szakérettségi 

alapozása 

Órakeret 
8 

Előzetes tudás 
 

Matematikai és szakmai számítások alkalmazása 
 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

 
Ismerjék meg a tanulók a szakvizsga követelmény rendszerét. 
Legyenek tisztában a szakérettségire való jelentkezés alapkövetelményeivel.. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Közös cél: 
Minden szakmához ábrázolásos szöveges feladat. Százalék-, térfogat-, 
felszín-, kerület, területszámítás.  

 
Lehetséges változatok: 
 

Kőműves, kőfaragó szakma: térfogatszámítás, felszín számítás, 
mértékegységek, mértani alakzatok (kőzuzalék, kőpor, sóder arány 
számítás)  
 
Ács, asztalos szakmák: Lapok egymáshoz illesztése, lapolás, csapolás, 
függvények, szögfüggvények, Pitagorasz-tétel 
 
Fémes szakma: Hajlított alakzatok, körcikk terület- és felszínszámítás. 
zakmai feladatai. Alakzatok, területének, kerületének számításai. 
Egyszerű testek térgeometriája. Magasság, felszín és térfogat számítás. 
 
 

Matematika: 
 
Szakmai alapismeretek 
 
Geometria,  
 
 

 

Kulcsfogalmak 
 

Terület, kerület, térfogat, szögfüggvények arány, arányosság, százalékszámítás. 

 
 

1.1.5 Társadalomismeret 
Az Ember és társadalom (és részben a Földünk – környezetünk) műveltségterület tartalmait a 

szakiskolákban egyetlen tantárgyon keresztül, komplex módon közvetíti a Társadalomismeret című tantárgy. 
A három évfolyamban több tematikus egységbe szervezve a történelem, a társadalomismeret, az erkölcs és etika, a 
hon- és népismeret, a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, valamint a filozófia területeinek tartalmait 
különböző arányban tartalmazza. Ezeken kívül a tantárgy a Művészetek műveltségterületből a mozgóképkultúra 
és médiaismeret tartalmainak közvetítésére is szolgál. A tantárgyon belüli komplexitás mellett lényeges elvi és 
szervező erő az új tartalommal bíró osztályfőnöki (a továbbiakban Osztályközösség-építés) és a 
Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom (a továbbiakban Koma) tantárgyakkal való szoros 
együttműködés, tantervi összehangoltság, ami a tematikai kapcsolódás mellett a tantárgy iskolai 
megvalósításának is fontos alapvetése. 

A Társadalomismeret tantárgy főbb feladatai a Köznevelési törvény szakiskolákra vonatkozó 
szakaszaiból és a 2012-ben elfogadott NAT-ból következően fogalmazhatók meg: 

• a történelmi múlt megismerése járuljon hozzá a jelen összefüggései, az összetett társadalmi 
folyamatok megértéséhez; 

• események feltárása, bemutatása és értelmezése révén fejlessze a tanulók készségeit, kompetenciát, 
melynek révén sikeres felnőtté válhatnak; 

• támogassa a felnőtté váló szakiskolai tanulók tudatos közéleti részvételét, az aktív állampolgárrá 
válásukat, erősítse a demokrácia értékeit gondolkodásukban; 

• segítse elő szűkebb és tágabb közösségekhez tartozás személyes megélését, felelősségtudatos 
magatartásukat; 

• a történelmi események tanulmányozása tegye képessé a szakiskolai tanulókat a jelenben való 
eligazodásban, és segítse a jövőre való felkészülésüket; 
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• a szakiskolai tanulók életkorához és érdeklődéséhez igazodva a történelmi megismerés során 
kapjanak képet a múltról, és különösen a közel múlt világáról, a jelent alakító tényezőiről; 

• személyes élményt alakítson ki a tanulókban a történelmi szituációkkal kapcsolatban, lehetőséget 
biztosítson a történelemből fakadó tanulságok levonására; 

• a történelem problémaközpontú megközelítése biztosítsa az önismereti, a társas kapcsolati kultúra 
fejlesztését és a pozitív énkép kialakítását a tanulókban; 

• a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb feladata, hogy reflektáljon a 
diákok társadalmi tapasztalataira. 

A tantárgy tanításának céljai a szakiskolai közismereti tantárgyrendszerben a következők: 

• A differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, az adatok, tények, fogalmak, a történettudomány 
által kínált konstrukciók (sémák) rugalmas adaptálásával, illetve a történettudomány vizsgálati 
eljárásainak (történeti probléma felismerése, megfogalmazása, a kritika, az interpretáció) 
alkalmazásával. 

• A tanulók ismerjék fel és értsék meg azt, hogyan és miért éreztek, gondolkodtak, cselekedtek 
másként az emberek a múltban, mint a jelenben élők. 

• A történelmi kulcsfogalmak, a történelmi folyamatok megértése és elsajátítása segíti a tanulókat a 
múltra vonatkozó magyarázatok, következtetések és értékelések megértésében, a történelmi 
ismeretek rendszerezésében, a múlttal és a múlt megismerésével kapcsolatos kérdések egyre 
árnyaltabb megválaszolásában, a különböző korok és események összehasonlításában, az 
összefüggések azonosításában, valamint az önálló következtetések és vélemények 
megfogalmazásában. 

• A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb célja, hogy a különböző 
társadalomtudományok (szociológia, szociálpszichológia, politológia, jogtudomány, közgazdaság-
tudomány stb.) nézőpontjából mutasson be jelenségeket, problémákat, és segítse a tanulókat ezek 
értelmezésében, következtetések megfogalmazásában; valamint segítse a szakiskolai tanulókat a 
szűkebb és tágabb környezetükben való eligazodásban, boldogulásban. 

• Fontos cél továbbá, hogy a személyes tapasztalatra építő készségfejlesztő módszerek alkalmazásával 
a tantárgy megalapozza és fejlessze a diákok szociális, erkölcsi és jogi érzékét, és erősítse 
problémamegoldó gondolkodásukat. 

Lényeges eleme a kerettantervi programszerkezetnek a bemeneti és kimeneti mérések rendszere, amely 
által pontos képet lehet kapni a szakiskolába belépő tanulóknak a tantárgyhoz kapcsolódó kompetenciáiról és 
ismereteiről, illetve azok hiányáról, és ennek ismeretében lehet megvalósítani a szakiskolai közismereti 
kerettantervet, amely lehetőséget ad a tanulók különbözőségének kezelésére. 

A 9-10. évfolyamon a társadalomismeret tantárgyi célja az, hogy a tanulók képesek legyenek 

• a különböző világképek jellemzőinek felismerésére, a világvallások azonosítására; 
• a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére; 
• az egyén szerepének értékelésére és a szűkebb és tágabb közösséghez tartozás felelősségének 

elfogadására; 
• a társadalmi normák erkölcsi értékének és gyakorlati hasznának felismerésére, betartására; 
• a politika világában való eligazodásra, saját értékeinek és érdekeinek megfelelő döntések 

meghozatalára; 
• a gazdaság leglényegesebb információinak megértésére, az egyén gazdasági lehetőségeinek 

felmérésére és a pénzügyekben való tájékozódásra. 

9. évfolyam 

A nyolc tematikus egység olyan tartalmakból épül fel, amelyek az osztályközösség-építés és a 
kommunikáció – magyar nyelv és irodalom tantárgyakkal szoros kapcsolatban állnak. Olyan nevelési célok 
megvalósítására adnak lehetőséget, mint a tanulás, az iskola, a tudás értékeinek, hasznának felismertetése, a 
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társadalom, a közösségek és az egyén kapcsolatának vizsgálata, valamint támogatás a magyar demokratikus 
intézményrendszerben való eligazodásban. Ezek a tartalmak olyan tevékenységeken keresztül valósulhatnak 
meg, amelyek mind az egyének, mind az osztályközösségek számára fejlesztést tesznek lehetővé. A tanulók 
korábban nem megfelelő szintre fejlesztett kulcskompetenciái, illetve a meglévő kompetenciák bővítésére, 
fejlesztésére adnak lehetőséget, mint például a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, az önálló véleményalkotás, a 
kritikai gondolkodás vagy a térbeli tájékozódás. 

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

• a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére, 
• az egyén szerepének értékelésére és a közösséghez tartozás felelősségének elfogadására, 
• kritikusan szemlélni a tömegmédia általuk fogyasztott termékeit, 
• saját érdekeiknek megfelelően használni Magyarország demokratikus intézményrendszerét, 
• értékelni a tudást, megbecsülni iskolát, az osztályközösséget, osztálytársaikat, valamint kihasználni a 

szakiskola által biztosított tanulási lehetőségeket. 

A 9. évfolyam két félévében a társadalomismeret tantárgy a kommunikáció – magyar nyelv és irodalom 
tantárggyal összefogva egy-egy – a félévek témáit összekapcsoló – feladatot határoz meg. Az első félév 
tanóráinak összegzése egy virtuális osztálykönyv készítése, ennek legfontosabb célja, hogy e munkafolyamat 
során az osztály tagjainak kapcsolatai erősödjenek az együttes tevékenységek, a közös cél és produktum 
révén. A második félévben szintén a kommunikáció – magyar tantárgy keretében elindított osztályújság 
elkészítése az a félévet összefogó, összetett tevékenység, aminek tartalmainak szélesítésére a 
társadalomismeret tartalmaihoz kapcsolódó különböző típusú és műfajú, írásos és képes anyagok 
szolgálhatnak. A tanév során a tanulók produktumai az egyes témákhoz kapcsolódó, azokat bemutató téma-
tablók lesznek, amelyeket részben a tanórákon, részben projektek keretében készíthetnek el. 

Cél az is, hogy az évfolyam programja elmélyítse és kiszélesítse a tanulók ún. történelmi gondolkodását, 
amelynek segítségével képesek lesznek az egyes történelmi (és jelenben zajló) események megértésére, az 
eseményekkel kapcsolatos forrásokban megjelenő eltérő nézőpontok értelmezésére. 

 

 

Tematikai egység/  
Fejlesztési cél  

Az egyén szerepe a történelemben –A magyar 
történelem kiemelkedő alakjai az Árpád korban 

Órakeret 
2 

Előzetes tudás  Általános iskolai előzmények.  
A komplex 
műveltség-
területhez 
kapcsolható 
fejlesztési feladatok  
 

Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, feltevések 
megfogalmazása a történelmi személyiségek cselekedeteinek, viselkedésének 
mozgatórugóira. Az emberi (történelmi) cselekvés és annak következménye 
közötti kapcsolat felismerésének gyakorlása konkrét példákon.  
Az egyéni felelősségérzet erősítése, felelősségvállalás másokért, a közösségért.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
Árpád fejedelem és Szent László élete, szerepe a nemzet sorsának 
alakításában  
Hősiessége, életútja, tevékenysége, teljesítménye, hatása. 
 
 

Kommunikáció – magyar nyelv 
és irodalom: a személyiség 
szerepe, magyar művészek.  
Osztályközösség-építés: 
felelősségvállalás, társadalmi 
és közösségi szerepek.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak  

Egyéniség, államférfi, politikus, teljesítmény, értékteremtés, hazaszeretet, 
következetesség, határozottság, áldozatvállalás  

 

Tematikai egység/  
Fejlesztési cél  

Egyén és társadalom  
 

Órakeret 
1 
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Előzetes tudás  Általános iskolai előzmények.  
A komplex 
műveltség-
területhez 
kapcsolható 
fejlesztési feladatok  

A közösségek és az egyének sokféle kapcsolatrendszerének bemutatása. A 
társadalmi és az egyéni érdekek összeegyeztetése. 
 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
Egy életút bemutatása – iskolánk egy volt mesterének életútja a 
történelembe ágyazva. Személyes találkozás. 
 
 

Kommunikáció – magyar nyelv 
és irodalom: a személyiség 
szerepe 
Osztályközösség-építés: 
felelősségvállalás, társadalmi 
és közösségi szerepek.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak  

Teljesítmény, értékteremtés, hazaszeretet, következetesség, határozottság, 
áldozatvállalás,fizikai és szellemi munka.  

 

Tematikai egység/  
Fejlesztési cél  

Média és társadalom  
 

Órakeret 
1 

Előzetes tudás  Általános iskolai előzmények.  
A komplex 
műveltség-
területhez 
kapcsolható 
fejlesztési feladatok  
 

A médiaműfajok közötti különbségek, illetve az egyes médiumok 
műsorstruktúrájának megismerése.  
A média társadalmi szerepének és működésének feltárása.  
A médiahasználattal kapcsolatos kritikai gondolkodás, tudatos választás 
képességének fejlesztése személyes élményekre építő képességfejlesztő 
módszerekkel.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
Helyi vonatkozású információk keresése a helyi és regionális médiában, 
illetve egyéb módokon, ezek összevetése, összegzése. Gyűjtőmunka. 
 

Kommunikáció – magyar nyelv 
és irodalom: médiával 
kapcsolatos ismeretek, 
szövegértés.  
Osztályközösség-építés: 
szabadidős tevékenységek, 
lokálpatriotizmus  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak  
 

Média, médium, tömegmédia, helyi média  

 

 

10. évfolyam 

A 10. évfolyam programját a tanulók forrás- és tevékenységközpontú munkáltatása határozza meg. 
Ebben a keretben a tanulóknak a történelmi múlt (és a jelen) különböző típusú forrásainak (szöveg, kép, 
tárgy, audiovizuális) jellemzőivel és feldolgozási szempontjaival kell megismerkedniük, és tudniuk kell észlelni 
a szerzők szándékait, nézőpontját. Az egyes történelmi események és helyzetek problémaközpontú elemzése 
segítheti a múlt és a jelen eseményeinek a megértését. 

A tanév során cél az is, hogy a tanulók képessé váljanak 

• a különböző világképek jellemzőinek felismerésére, a világvallások azonosítására; 
• a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére; 
• az egyén szerepének értékelésére és a szűkebb és tágabb közösséghez tartozás felelősségének 

elfogadására; 
• a társadalmi normák erkölcsi értékének és gyakorlati hasznának felismerésére, betartására; 
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• a politika világában való eligazodásra, saját értékeinek és érdekeinek megfelelő döntések 
meghozatalára; 

• a gazdaság leglényegesebb információinak megértésére, az egyén gazdasági lehetőségeinek 
felmérésére és a pénzügyekben való tájékozódásra. 

 

Tematikai egység/  
Fejlesztési cél  

Múlt és jelen képekben és szövegekben  
 

Órakeret 
2 

Előzetes tudás  A 9. évfolyamon tanultak ismerete.  
A komplex 
műveltség-
területhez 
kapcsolható 
fejlesztési feladatok  
 

A történelmi megismerés módjainak, forrásainak, eszközeinek megismerése 
konkrét példákon.  
Makro- és mikrotörténelem kapcsolódásának megmutatása források 
vizsgálatával.  
Gyakorlottság növelése különböző információhordozók, források 
használatában adott szempontok betartásával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
Gérecz Attila életútja, az ’56-os forradalomban betöltött szerepe, a hozzá 
kapcsolódó helyszínek feltérképezése, bejárása Dunakeszin. 
 

Természetismeret: tájékozódás 
a térképen.  
Idegen nyelv: földrajzi és 
személynevek.  
Osztályközösség-építés: a 
személyiség szerepe, 
információforrások 
használata.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak  
 

Írott és íratlan forrás, forrástípus, makro- és mikrotörténelem, forradalom, 
diktatúra, személyi kultusz, demokrácia, konfliktus, kompromisszum, 
médium, újság, plakát, napló, memoár.  

 

 

Tematikai egység/  
Fejlesztési cél  

Múlt és jelen képekben és szövegekben  
 

Órakeret 
1 

Előzetes tudás  A 9. évfolyamon tanultak ismerete.  
A komplex 
műveltség-
területhez 
kapcsolható 
fejlesztési feladatok  
 

alapvető tájékozottság szerzése, az eligazodáshoz szükséges összefüggések, 
kapcsolatok felismerése a konkrét jelenségekben, témákban.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
Kalazanci Szent József élete, a piarista rend történelmi szerepe az 
oktatásra, kultúrára, gazdaságra 
Hit, vallások, egyházak. Vallások és kultúrák, világvallásoktól a 
szektákig  
 férfiak a társadalomban.  
 család; vallási közösségek.  
A feldolgozás módjának közös meghatározása, részvétel a 
kivitelezésben  

Osztályközösség-építés: 
munkavállalás; vallási 
közösségek.  
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak  
 

vallás, egyház, kereszténység, munkaerőpiac, munkavállaló, munkanélküli, 
munkanélküliség. 

 

Tematikai egység/  Múlt és jelen képekben és szövegekben  Órakeret 
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Fejlesztési cél   1 
Előzetes tudás  A 9. évfolyamon tanultak ismerete.  
A komplex 
műveltség-
területhez 
kapcsolható 
fejlesztési feladatok  

A történelmi megismerés módjainak, forrásainak, eszközeinek megismerése 
konkrét példákon.  
Makro- és mikrotörténelem kapcsolódásának megmutatása források 
vizsgálatával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
Egy hét eseményei a családban, az országban és a nagyvilágban. Tabló 
készítése. 

Természetismeret: tájékozódás 
a térképen.  
Matematika: adatok 
értelmezése.  
Idegen nyelv: földrajzi és 
személynevek.  
Osztályközösség-építés: a 
személyiség szerepe, 
információforrások 
használata.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak  
 

Írott és íratlan forrás, forrástípus, makro- és mikrotörténelem, médium, 
újság, plakát, napló, memoár.  

 

 

11. osztály 

Tematikai egység/  
Fejlesztési cél  

A politika világa – a demokratikus politikai 
berendezkedés  

Órakeret 
1 

Előzetes tudás  A 9.-10. évfolyamon tanultak ismerete.  
A komplex 
műveltség-
területhez 
kapcsolható 
fejlesztési feladatok  

A történelmi megismerés módjainak, forrásainak, eszközeinek megismerése 
konkrét példákon.  
A politikai alapfogalmak megértése, értelmezése a mai magyar politikai 
életre. A demokrácia működésének modellálása. Jogok és kötelességek 
rendszerének átlátása. Az elemző, kritikai gondolkodás fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
Egy aktuális hír vizsgálata a különböző médiumokban. 
A gazdaság, a társadalom és a politika kapcsolata.  
 

Kommunikáció – magyar nyelv 
és irodalom: szövegértés.  
Osztályközösség-építés: 
társadalmi és közösségi 
szerepek.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak  

Politika, demokrácia, diktatúra, párt, politikai jog, rendszerváltás, alkotmány, 
jogállam, demagógia, manipuláció 

 

Tematikai egység/  
Fejlesztési cél  

Magyarország az Európai Unióban, Magyarország és 
szomszédai 

Órakeret 
3 

Előzetes tudás  A 9.-10. évfolyamon tanultak ismerete.  
A komplex 
műveltség-
területhez 
kapcsolható 
fejlesztési feladatok  

Magyarország és a szomszéd államok kapcsolatának bemutatása, különös 
tekintettel az ott élő magyar kisebbségekre.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok  
A szomszédos államok és az ott élő magyar kisebbségek kultúrája, 
helyzete.  

Kommunikáció – magyar nyelv 
és irodalom: a szomszédos 
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Részvétel a feldolgozás módjának meghatározásában, kivitelezésében.  
Határon túli kultúra: Wass Albert, Gion Nándor, Nyírő József, Sütő 
András, Márai Sándor, Kányádi Sándor 
Székely nemzet történelme, Székelyföld földrajza. 
Erdélyi, Felvidéki népviseletek 
Felvidéki, Erdélyi, Kárpátaljai és Délvidéki városok szerepe a magyar 
történelemben: Kassa, Pozsony, Komárom, Újvidék, Zombor, 
Munkács, Huszt, Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely 

országok egyes írói; a 
határon túli nyelvhasználat.  
Osztályközösség-építés: kultúra 
és kommunikáció 
kapcsolata.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak  

székely, csángó, Felvidék, Erdély, Kárpátalja, Délvidék, Burgenland, 
irredenta, Trianon, nacionalista soviniszta, határon túli magyarság, 
emigráció, kisebbség, nemzetállam.  

 

1.1.6 Természetismeret 
 

A természetismeret műveltségterület tartalma szerint a természeti folyamatokkal kapcsolatos 
ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltségterületet, illetve a Földünk- környezetünk 
természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, képességeket fejleszti. 

Általános célként jelenik meg a természetismeret kerettantervében, hogy az alkalmas legyen a 
tanuló szakmai képzésének, illetve az általános középfokú oktatás más intézménytípusaiban való 
részvételnek megalapozására azzal együtt, hogy lehetővé tegye az ezen intézményekbe lépni nem készülők 
tudásának bővítését is a nekik megfelelő tananyag és fejlesztési feladatok segítségével. 

A természetismeret kerettantervi követelményrendszerét az intézmény a helyi 
tantervében igazítja mind a diákok, mind az intézményben oktatott szakmák/szakmacsoportok által 
meghatározott, leghatékonyabbnak tekintett tartalomhoz és módszertanhoz. 

A hároméves program komoly partnernek tekinti, gondolkodásra és tevékenységekre hívja a 
tanulókat. A program fontos eleme, hogy kapcsolatot teremt a tudományos 
eredmények és az iskolai tanulás, a tudomány és a hétköznapok között. Megmutatja a már sok kudarcot 
megélt diákoknak is, hogy az órai témákkal való foglalkozás örömforrás is lehet, az 
óra élményeket is adhat. Mindeközben kiegészíthetjük és továbbépíthetjük a diákok általános iskolából 
hozott hiányos tudását és fejleszthetjük képességeiket. 

A természettudományi műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó jelentőségű. 
A természetismeret esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, 
az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az 
ismerete, de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így 
jut el a tanuló a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák 
előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez. 

Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős és 
fenntartható alakítása a természettudományo s kutatások és azok eredményeinek 
ismerete nélkül elképzelhetetlen. A globális problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok 
természettudományos műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén 
alapuló, kritikus és konstruktív magatartása. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a 
gazdasági versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek 
fennmaradásával. Ennek ismeretére hangsúlyt helyez a kerettanterv. 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 
változatosságát a természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 
felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A kerettantervben leírt program célja, 
hogy az ember és természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a 
fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. A programnak 
fel kell készítenie a diákot a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. 
Törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a természet-gazdasági folyamatokat, amelyek 
változásokat, válságokat idézhetnek elő. 

A természetismereti és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az emberben, 
aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a műszaki megoldásokat és 
eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a biztonságot és a fenntarthatóságot. 

A tantervi program részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak rögzítésére szolgál. 
Legnagyobbrészt azonban a szemléletet alakítja, azt mutatja meg, hogyan érdemes tanulni, hogyan lehet 
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továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást bővít és képességeket fejleszt, amelyek a mai világban 
elengedhetetlenek. Segít megérteni, hogy tanulni és 
gondolkodni kell. 

A kerettanterv épít a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai használatára, 
valamint a természetismeret iránti érdeklődés felkeltése utáni önálló tanulói IKT-alkalmazásra 
is. 

A természetismeret tárgyat elsősorban a matematika tantárggyal egységben célszerű tanítani. 
Különösen javasolt, hogy az év eleji szintfelmérés és a tanév végi komplex mérés együttes tartalommal 
történjen. Ezen túlmenően a kerettanterv kapcsolódási pontokat tartalmaz a többi műveltségterülethez is, 
komplex módon. 

A programot kétheti rendszerességgel tartott dupla órákra javasoljuk tervezni, mert ezt 
hatékonyabbnak véljük, mint a heti egy órányi keretet. 

A programban mindhárom tanévet egy-egy közös produktummal járó feladat fogja át. Ezeknek a 
közös produktumoknak az elkészítésében mindenkinek részt kell vennie. A projekt témája és a 
feldolgozás módja a tanár és az osztály közös döntésén múlik. 

 
9. évfolyam 

 
A 9. évfolyam fő célja, hogy a különböző felkészültségű diákok ismereteinek bővítése által betekintést 
nyújtson a természetben zajló folyamatokba, képet adjon azok okairól és funkcióiról. 

A tanuló képet kap a fizika, a természetföldrajz és a biológia által vizsgált egyes 
összefüggésekről, a természettudományos kutatás módszereiről, tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről 
és korlátairól is. Mintát kap a jelenségek vizsgálatának módjairól. A tanulmányok eredményeképpen 
összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg a mechanikai működésekről, halmaztulajdonságokról, 
összefüggésben az élettelen természetben (meteorológia) és az élő szervezetben betöltött szerepükkel. 
Ismereteket szerez testünk fölépítésének és egészségének kapcsolatairól. Példákat elemez hazánk 
természeti környezeti állapota, az itt folyó gazdálkodás és történelmünk összefüggéseire. 

Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a 
társadalomismeret és a matematika között. 

A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret 
miatt szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban lehetőséget 
adnak a szakma igényeinek megfelelő differenciálásra, részletezésre is. 
A legfontosabb célok a következők: 

– a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 
– legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok ismeretében az okozatra 

vonatkozó következtetések levonására; 
– ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 
– legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott 

diagram ismeretében adatok, folyamatok meglátására; 
– legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére. 

Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos 
megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is. 

 
 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési cél 

Hogyan működik a természettudomány? 
A tudomány módszerei 

Órakeret 
2 

Előzetes tudás 
 

Tapasztalatok a megfigyelésről. 

A komplex 
 

Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének megértetése. 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A modellek szempontfüggőségének és a mérések jelentőségének 
bemutatása. 
Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve grafikon leolvasása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Közös cél: Legalább egy megfigyelés, kísérlet és mérés közös 
megbeszélése. 

 
Lehetséges változatok: 
Versrészlet és tudományos leírás összehasonlítása. Saját 
megfigyelések összegyűjtése. 
A megfigyelések szempontfüggőségének fölismerése. (Pl.: Kinek milyen 
fiú/lány tetszik? Milyen házban szeretnék lakni?) 
Megfigyelés leírásának elemzése. (Mire volt kíváncsi a kutató? Mit figyelt 
meg? Mire következtetett?) 
A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek 
összegyűjtése. 
A független és a függő változó fölismerése. 
A mérés szerepe a mindennapokban, pl. lázmérés, földmérés, 
tömegmérés. 
Példák a „modell” szó hétköznapi (pl. topmodell, vasútmodell) és 
tudományos (atommodellek, demográfiai növekedési modellek, a szív mint 
szivattyú) használatára. Modell és makett különbsége. (pl. emberi szív) – mi 
érthető meg belőle, mi nem: közös megbeszélés. Eltérő modellek/makettek 
ugyanarról a jelenségről (pl. emberábrázolások), szempontfüggőség 
felismerése. 
Órai mérés: a megpendített húrhosszak és hangmagasságok (oktáv, 
kvint, kvart) mérése pl. gitáron, citerán. Az eredmény ábrázolása. Példák 
gyűjtése igazolható feltevésekre: az előrejelzés szerepe a hétköznapokban 
(népi időjárás-előrejelzések) és a tudományban (meteorológiai hálózat, 
életmód és betegségek kockázata). Tudományos ismeretterjesztő 
filmrészlet megtekintése (pl. D. Attenborough: Az élő bolygó – részlet). 
Hétköznapi vita és tudományos vita eljátszása egy konkrét 
probléma kapcsán. 

 

Matematika: grafikus 
ábrázolás. 

 
Kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: Az 
ember eltérő 
megjelenítései. Filmes 
műfajok (dokumentum- 
és művészfilm). Érvelés. 

 
Kulcsfogalmak 

 

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

 
 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Tájékozódás térben és időben Órakeret 
8 

 
 

Előzetes tudás 

 

Függőleges és vízszintes irány, derékszög, koordinátarendszer, sebesség, a kör 
kerülete, hasonlóság a geometriában, óra, nap, hónap, év. 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

 

A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése. 
A mozgások leírása, az ehhez szükséges mennyiségek, jellemzők 
ismerete, használatuk gyakoroltatása. 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az égtájak és a Földről látható égi mozgások összekapcsolása, a 
földrajzi hálózat lényegének megértése. Tematikus térképek jeleinek 
leolvasása. 
A föld- és a napközéppontú világkép összehasonlítása: azonos jelenség 
különböző szempontú értelmezése. Földrajzi, csillagászati és 
biológiai ismeretek összekapcsolása. Rendszerek 
változásának nyomon követése. 
Folyamatok kimenetelének előrejelzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Közös cél: A tájékozódás és a csillagászat kapcsolatának megismerése 
(égtájak, égi mozgások). A távolságok fölmérésének geometriai módszere. 
A hasonlóság fölismerése, a nagyítás, kicsinyítés mértékének 
meghatározása. 
Fizikai, biológiai, kémiai és csillagászati jelenségek sebességének 
összevetése. Időegységek. Az idő, sebesség, gyorsulás 
mértékegységeinek használata, átváltása. 
Az út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás fogalmának ismerete, 
használata mozgások leírásában. 
Az egyenes vonalú egyenletes és az egyenletesen gyorsuló mozgás; 
a szabadesés gyorsulása fogalmának ismerete és alapvető 
összefüggései. 
A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális 
gyorsulás fogalmának és összefüggéseinek ismerete. 

 
Lehetséges változatok: 
Kémiai reakciók gyorsaságának függése a hőmérséklettől és a 
katalizátoroktól. 
A csillagászati és a mágneses északi iránymeghatározás bemutatása. 
A legegyszerűbb napóra (gnomón) és a déli irány kapcsolata: a Nap 
naponkénti égi mozgása. A csillagok égi mozgása, csillagképek. 
A Föld gömb alakjának bizonyítása, következményei. Gömbi 
formák síkra vetítése (síktérkép), a torzítás 
szükségszerűsége. 
Háromszögelés alkalmazása a térképezésben: ismeretlen magasságú 
épület magasságának megmérése. 
A földátmérő megmérése. A Hold és a bolygók távolsága – ókori és 
mai mérések értelmezése. 
Hosszúsági és szélességi körök rendszere, a GPS lényege. 
Tematikus térképek értelmezése. 
Milyen gyorsan múlik? – a szubjektív és objektív időfogalom 
összevetése. 
A nap (a Nap látható mozgása és a Föld forgása alapján), az évszak 
és az év (a Nap évi mozgása és a Föld keringése alapján). A 
bolygók és a csillagok mozgásának különbsége. 
A mozgásokat jellemző mennyiségek közti összefüggések kvalitatív és 
kvantitatív alkalmazása. 

 

Matematika: koordináta-
rendszer, geometriai 
hasonlóság, váltószög. 

 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: vetület, 
nézet, perspektíva a 
művészetekben. 

 
Osztályközösség- 
építés: jeles napok. 

 
 
 

Kulcsfogalmak 
 

Tájolás, torzítás, csillag, bolygó, hosszúsági és szélességi kör, tematikus 
térkép, nap- és földközéppontú modell, másodperc, perc, óra, nap, évszak, 
év, elmozdulás, sebesség, gyorsulás, kerületi sebesség, szögsebesség, 
centripetális gyorsulás, reakciósebesség, katalizátor. 

 
Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

 

Lendületbe jövünk, azaz többet ésszel és erővel! Órakeret 
2 

Előzetes tudás 
 

Sebesség, gyorsulás. 
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A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

A változások okainak és összefüggéseinek megismerése. Az állandóság és a 
változás oksági összefüggéseinek felismerése. A jelenségek közös jellemzőinek 
felfedezése. Alapfogalmak megalapozása (természettudományos megismerés, 
kölcsönhatás, erő, rendszer, állapot, változás, egyensúly, folyamat). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

Közös cél: A Newton-törvények kvalitatív és egyszerű kvantitatív 
alkalmazása. A tömeg fogalma. A súrlódási erő szerepe a mindennapokban, 
a tapadási, csúszási és gördülési súrlódás megkülönböztetése. 
A lendület-megmaradás törvényének kvalitatív alkalmazása. 

 
Lehetséges változatok: 
A lendület-megmaradás felismerése a mindennapokban: – 
rakétameghajtás. 
Centripetális erő ismerete és felismerése mindennapi 
alkalmazásokban. 
Tömegvonzás ismerete, kapcsolat felismerése a bolygók 
mozgásával. 
A súly és a súlytalanság fogalmának ismerete. A 
tömeg és a súly megkülönböztetése. 

 

Társadalomismeret: 
tudósok és koruk. 

 
Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: irodalom 
és művészetek a 
tudományban – 
tudomány az 
irodalomban és 
művészetekben. 

 
Kulcsfogalmak 

 

Tömeg, tehetetlenség, lendület, fizikai törvény, centripetális erő, súrlódási 
erő, tömegvonzás, súly. 

 
 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési cél 

Halmazok 
Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az 

időjárás elemei 

 

Órakeret 
8 

Előzetes tudás 
 

Hőmérséklet, légnyomás, térfogat, sebesség, halmazállapot. 
 
 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól. Tájékozódás a hazai 
földrajzi, környezeti folyamatokról. 
Az időjárás napi változásainak megértése. Meteorológiai jelentések 
értelmezése. Kísérletek végzése, grafikonelemzés. Magyarázatkeresés a 
tapasztalt időjárási jelenségekre. Az emberi gazdálkodás és a természeti 
feltételek kapcsolatának fölismerése néhány fontos hazai példán. 
A környezetvédelem néhány példájának megismertetése, az 
érdeklődés felkeltése a környezettudatosság iránt. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

Közös cél: 
Az időjárási elemek, ezek változásait befolyásoló fizikai hatások (a 
napsugárzás, a léghőmérséklet, a légnyomás, a szél, a levegő vízgőztartalma, 
a csapadékfajták) közti összefüggések megfogalmazása. Példák a gazdálkodás 
és a természeti környezet közti összefüggésekre. A halmazállapot-változások 
alapvető jellemzőinek ismerete. A Celsius-skála alappontjai, az olvadáspont, 
forráspont feladatmegoldás-szintű ismerete. 
Az gáztörvények (Boyle–Mariotte, Gay–Lussac-törvények) kvalitatív 
ismerete és alkalmazása. A Kelvin-skála és a Celsius- skála kapcsolatának 
ismerete. 
 
Lehetséges változatok: 
Időjárási frontok. Grafikonok, folyamatábrák elemzése. 
Saját megfigyelések, egyszerű kísérletek értelmezése. 
A Kárpát-medence természetes növénytakarója, élővilága, vízrajza. 
(Pl. Alföld: tölgyesek, szikesek, homoki gyepek, ligeterdők; 
középhegység: tölgyesek, bükkösök, sziklagyepek; magashegységek: 
lucosok, törpefenyves, hegyi rét; lápok). 
A gazdálkodás hatása az élővilágra: fokgazdálkodás, erdőirtások, 
bányászat, folyamszabályozás, állattenyésztés, városiasodás, 
vízvezeték, monokultúrák, kemikáliák, természetvédelmi területek, 
biogazdálkodás. 
Vízkincsünk. A folyószabályozás és árvízvédelem módjai, 
problémái. Víznyerés, ivóvíz, víztisztítás. Gyógyvizek. 
Erdőgazdálkodás, erdőtípusok. 
Sziklagyepek: természetvédelmi érték. 
Talaj: összetevői, termőereje, védelme (szikesedés, erózió, 
trágyázás). 
Az gáztörvények: Boyle–Mariotte, Gay–Lussac kvantitatív ismerete és 
alkalmazása. 
A nyomás, hidrosztatikai nyomás meghatározása. Elemi feladatmegoldás, 
az Arkhimédész törvényének ismerete. Az úszás, 
lebegés, merülés feltételeinek megállapítása és következtetések. 
Hidraulikus emelő működési elve. 
Pascal-törvény. 
A folyadékok összenyomhatatlanságának ismerete és konkrét 
példák. 
Bernoulli-törvény, Magnus-hatás. 

 

Társadalomismeret: 
Történeti ökológia. 
Önellátó és fogyasztói 
társadalom. 

Kulcsfogalmak  

Úszás, lebegés, merülés, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, gáztörvény, zárt 
rendszer, hő, hőmérsékleti skála, abszolút nulla fok, halmazállapot, 
olvadáspont, forráspont, napi hőmérsékletjárás, szél, páratartalom, harmat, 
dér, eső, köd, szmog (füstköd), életközösség, talaj, szikes, ligeterdő, 
monokultúra, talajvíz, rétegvíz, ivóvíz, gyógyvíz, biológiai tisztítás, 
kölcsönhatás, állapot, változás, egyensúly, stabilitás, folyamat, rendszer, 
környezet. 
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Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési cél 

 

Mechanikai energia Órakeret 
4 

Előzetes tudás 
 

Erő, sebesség, tömeg, elmozdulás. 
A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

Alapfogalmak megalapozása, mélyítése (munka, energia, mechanikai 
energiafajták, energia-megmaradás, rendszer). A munka és az energia 
kapcsolatának tudatosítása. A reverzibilis és irreverzibilis folyamatok 
megkülönböztetése konkrét példákban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

Közös cél: 
Az energia, munka, teljesítmény, hatásfok fogalmának ismerete, elemi 
alkalmazása. 

 
Lehetséges változatok: 
A helyzeti és mozgási energia, emelési és gyorsítási munka 
összefüggéseinek alkalmazása. 
Az energia-megmaradás tényének, valamint a termodinamika első 
főtételének ismerete. 
Megfordítható és megfordíthatatlan folyamatok megkülönböztetése. Néhány 
mindennap használatos gép hatásfoka, valamint a 100%-os 
hatásfok elérésének fizikai lehetetlensége. Egyéb 
energiák hővé alakulása, disszipáció. Az 
örökmozgó lehetetlensége. 

 

Társadalomismeret: 
gazdaságföldrajz. 

 
Kulcsfogalmak 

 

Energia, munka, energiafajta, hő, teljesítmény, hatásfok, állapot, változás, 
rendszer, környezet, kölcsönhatás. 

 
 
 

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés 
Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és 

anatómiája 

 

Órakeret 
4 

 
Előzetes tudás 

 

A levegő térfogatának és nyomásának összefüggése. A nyomás 
mértékegységei. 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

Az emberi mozgási és légzési rendszer mechanikai alapelveinek megértése. Az 
emberi szívműködés és keringési rendszer mechanikai alapelveinek megértése. 
Az egészséget veszélyeztető tényezők megismertetése, az egészséges életmódra 
való törekvés erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Közös cél: 
A mozgás és légzés mechanikájának megismerése. A szív és az erek 
mechanikájának megismerése. Alapvető egészségvédelmi ismeretek 
elsajátítása. 

 
 

 

Kommunikáció - magyar 
nyelv és irodalom;: az 
emberi test ábrázolásai. 

 
 

Lehetséges változatok: 
Az emelő-elv szemléltetése az ízületekkel kapcsolt emberi csontok 
példáján. 
A fontosabb emberi csontok szerepe (makett alapján). Az 
izomműködés lényege. 
A csont és az ízületek sérülései, megelőzésük. 
A csontok felépítésének és szilárdságának összefüggése. 
A légzés funkciójának megbeszélése. A tüdő térfogatát és a légzés 
hatékonyságát befolyásoló tényezők áttekintése. 
A légzési szervrendszer részei, feladataik, a hangképzés. A 
védekező reflexek (köhögés, tüsszentés) szerepe. 
A légzőmozgások szemléltetése. Légzésszám-változás terhelés 
hatására (kiscsoportos feladat). 
A légzőrendszer egészségét fenyegető és megőrző hatások (sport, 
dohányzás, szmog, TBC). 
A szív fölépítése és működése (makett alapján). A vér és a nyirok, 
az erek szerepe. 
Véralvadás, vérzés, vérzéscsillapítás. 
A vérnyomás és a pulzus oka, mérése. 
A keringési rendszer egészségét fenyegető kockázati tényezők és 
megőrző hatások (magas vérnyomás, érelmeszesedés, trombózis, 
infarktus). 
 
 

 

Kulcsfogalmak  

Emelő, ízület, reflex, mellkas, rekeszizom, hajlító- és feszítőizom, légcsere, 
légzőfelület, szívpitvar, szívkamra, billentyűk, pulzus, vérnyomás, kockázati 
tényező, vér, nyirok, infarktus, trombózis. 

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek 
A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Órakeret 
4 

Előzetes tudás 
 

Egyéni (tanulási) tapasztalatok; a 9. évfolyamon elsajátított ismeretek. 
 
 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák 
fejlesztése. 
A tanulók teljesítményének a mérése – komplex mérés a matematika 
és a természetismeret területén. (A mérés feladata annak ellenőrzése, hogy a 
tanuló mennyire képes jellemezni a testek mozgásának és nyugalmának 
feltételeit, látja-e a biológiai vagy időjárási változások mögött álló fizikai okokat, 
és megfordítva: képes-e ezen fizikai-kémiai határfeltételek között értelmezni az 
összetettebb rendszerek, élőlények életműködéseit.) 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és 
értékelésében; a projektmódszer megismerése. 
Szabad sáv: a választott tartalomnak és formának megfelelően. 
Részvétel a „tudáspróbán”. 

 

Minden műveltségterület: a 
projekthez kapcsolható 
tartalmi elemek. 

 

Kulcsfogalmak 
 

Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 
 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

 

A tanuló fogalmazza meg és konkrét példán ismerje föl az egyszerű 
megfigyelés és a kísérlet különbségét, a két vizsgálati mód célját. Értse a 
számszerűség jelentőségét a mérésekben, tudjon ábrázolni és leolvasni 
mért adatokat. 
Tudja jellemezni a mozgásokat sebességükkel, gyorsulásukkal. Értse a 
térbeli tájékozódás geometriai módszereinek lényegét. Tudjon 
tájékozódni térképeken. 
Értse a tehetetlenség fogalmát, a gyorsulás formáit, okát. Találjon 
kapcsolatot a tömeg és a súly között. Értse az ok és okozat közötti 
kapcsolatrendszert. Értse az energia, a munka, a hatásfok és a hő 
összefüggését. Ismerje az emberi szervezet működésének 
mechanikai hátterét. 
Magyarázzon mindennapokban tapasztalt jelenségeket anyagi 
halmaztulajdonságokkal. Értse az éghajlat és az időjárás elemeinek fizikai 
hátterét, összefüggését hazánk természeti képével, gazdálkodásával. 
 

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyi tanterv 
Környezetünk megismerése 

Órakeret 
4 

Előzetes tudás 
 

A műhelyekben szerzett számítási ismeretek. 
A Duna közelsége. 
Tapasztalatok a megfigyelésről. 

 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

A műhelyekben tanultak alkalmazása. 
Egyszerű természeti megfigyelések. 
Mozgások leírása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Közös cél: 
A kör kerülete, terület, síkidom kerület területe. 
Mérés pontossága. 
A Duna szerepe a természetben. 

Lehetséges változatok: 
A karosszérialakatos szakma számításainak alkalmazása. 
 
Az asztalos és ács szakma számításainak alkalmazása. 
 
A Duna természetvédelmi szerepe. 
Árvízvédelem. 
 

Matematika: 
egyszerű geometriai 
ismeretek. 
Földrajz: 
apály, dagály 

 

Kulcsfogalmak 
 

Sugár, átmérő, téglalap, téglatest, szabályos sokszögek, környezet, kölcsönhatás 

 
 

10. 
évfolyam 

 
A 10. évfolyam fő célja a 9. évfolyam anyagának ismeretében az annál elvontabb, közvetlenül kevésbé 
érzékelhető természeti jelenségek vizsgálata. A tanuló képet kap a kémia, fizika, természetföldrajz és 
biológia által vizsgált egyes energetikai összefüggésekről, a természettudományos „láthatatlan” dolgok 
kutatásának módszereiről, tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól is. 

A tanulmányok eredményeképpen a diák összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg az 
elektromos, mágneses, kémiai vegyületi, atomi összefüggésekkel kapcsolatban. Érti a fentiek az 
élettelen természetben és az élő szervezetben betöltött szerepét. 
Ismereteket szerez a mikro- és makrovilág, valamint testünk fölépítésének szervezeti 
egységéről. Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a társadalomismeret és 
a matematika között is. 

A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret miatt 
szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban 
lehetőséget adnak a szakma igényeinek megfelelő differenciálásra, részletezésre is. 

A legfontosabb célok a következők: 
– a szerves és szervetlen világ kapcsolatának megismerésének megalapozása; 
– az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése; 
– a „láthatatlan” hatások megismerése; 
– az atomi/molekuláris folyamatok megismerése; 
– az atomi/molekuláris folyamatok szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása. 

 
 

 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési cél 

Formák és arányok a természetben 
Elemek és vegyületek. Kristályrácsok. 
Szerves molekulák a mindennapokban 

 

Órakeret 
8 

 
Előzetes tudás 

 

Tükrözés, forgatás következményei. Halmaztulajdonságok. Atom és 
molekula, szerkezeti képlet. 

A komplex 
műveltség- 

 

Az arányok fontosságának beláttatása, rögzítése. Arányokat fenntartó és 
felborító erők fölismerése. Állandó és változtatható arányok 
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területhez 
kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

felismerése. 
Szerkezet és tulajdonság összefüggésének beláttatása. Szerkezet, arány és 
biológiai funkció összekapcsolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Közös cél: 
Az arány fontossága és számszerű jellemzése. A geometriai rend 
fölismerése az anyagok szerkezetében. Az anyagvizsgálat néhány 
módszerének megismerése. Néhány óriásmolekula gyakorlati 
fontosságának megismerése konkrét példákon. 

 
Lehetséges változatok: 
A harmónia ókori fogalma és az arányok. Szép és rút. Aszimmetrikus 
(szivacs), sugarasan szimmetrikus (medúza) és tükörszimmetrikus 
(ember) lények. 
A férfi, a női és a gyermektest arányainak összehasonlítása. 
Változó térfogat- és tömegarányok: elegyek, oldatok. A töménység 
jellemzése (százalék). Arányok a konyhában (fűszerek, só, pácok) és az 
iparban (ötvözetek, beton). 
Az élőlények növekedését megszabó arányok (korlátozó tényezők): 
hiánybetegségek, fény, víz stb. 
Állandó tömegarányok: a vegyületek összegképlete egyszerű 
példákon. 
Kristályos (kősó) és amorf (gumi, üveg) anyagok szerkezete. Elemi 
egység (cella). 
Molekulák térbeli rendeződése: membránok, habok, mosószerek, 
folyadékkristályos kijelzők. 
A kémiai elnevezések eredete és mai tartalma. 
Mesterséges szerves vegyületek (műanyagok, gyógyszerek, 
tartósítószerek). Előnyök, veszélyek mérlegelése. 
A szénhidrogének eredete, tulajdonságai, felhasználása (közlekedés, fűtés, 
vegyipar). 
Néhány oxigéntartalmú szerves molekula a mindennapokban 
(etilalkohol, aceton, ecetsav). Biológiai hatásuk. 
Egyszerű cukrok és összetett szénhidrátok a mindennapokban 
(szőlőcukor, keményítő, cellulóz). Biológiai szerepük. 
Néhány nitrogéntartalmú szerves molekula: vitaminok, 
aminosavak, fehérjék, DNS. Óriásmolekulák felépítése és lebontása 
az élőlényekben. Az óriásmolekulák érzékenysége: kicsapódás. 
Mérgezések és következményeik. 

 

Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
disszonancia, 
(a)szimmetria, 
kompozíció. 

 
Matematika: 
százalékszámítás, 
egyenes arányosság. 

 
Társadalomismeret; 
osztályközösség-építés: a 
fogyasztói 
társadalom 
kialakulása, gazdasági 
alapjai (fosszilis 
energiahordozók 
használata). 

 
 

Kulcsfogalmak 

 

Szimmetria, százalék, összegképlet, oldat, oldószer, amorf, membrán, 
felületaktív anyag, környezeti tényező, mono- és polimer, szénhidrogén, 
karbonsav, alkohol, aminosav, fehérje, kicsapódás. 
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Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Elektromosság, mágnesesség Órakeret 
4 

Előzetes tudás 
 

Erő, energia, tömegvonzás, teljesítmény. 
 
 
 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

Kölcsönhatások, erők alaposabb, rendszerszerűbb ismerete, ok-okozati 
kapcsolatrendszere, az információ terjedésének lehetséges módjainak leírása az 
elektromágneses kölcsönhatásokon keresztül. Bővebb ismeretek szerzése a 
bennünket körülvevő térről. Alapismeretek szerzése az elektromágneses 
hullámon alapuló eszközökről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

Közös cél: 
Az elektromosság, mágnesesség mint kölcsönhatás megismerése. 

 
Lehetséges változatok: 
Példák a statikus elektromosság és a mágnesesség 
gyakorlati/természetbeni megjelenési formáira, alapvető 
összefüggések felismerése. 
Az egyenáram fogalma, jellemzőinek ismerete, egyszerű áramkörök 
összeállítása, mérések végzése. 
Az Ohm-törvény alkalmazása egyszerű esetekben. 
Az elektromos energia és teljesítmény alapvető kvalitatív 
összefüggéseinek alkalmazása, különböző elektromos eszközök 
teljesítményének összehasonlítása. 
A váltóáram fogalmának, alapvető jellemzőinek megismerése. 
Az elektromágneses indukció jelensége, gyakorlati/természetbeni 
megjelenése. 
A transzformátor működésének gyakorlati jelentősége. 
Az elektromágneses hullám tulajdonságainak ismerete, példák a gyakorlati 
alkalmazásokra. (A spektrum különböző tartományaiban: mikrohullámú sütő, 
rádióhullámok, mobiltelefon stb.) 

 
Társadalomismeret: 
felvilágosodás, 
felfedezések, társadalmi 
hálózatok. 

 
 

Kulcsfogalmak 

 

Elektromos töltés, mágneses pólus, elektromos, mágneses tér, Coulomb-
törvény, áramerősség, feszültség, ellenállás, egyenáram, váltóáram, elektromos 
fogyasztás, frekvencia, maximális feszültség, elektromágneses indukció, 
dinamó, transzformátor, elektromágneses hullám. 

 
 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, 
kiválasztás 

Órakeret 
4 

 
Előzetes tudás 

 

Szerves molekulák. Energianyerő és energiaigényes folyamatok. A 
légzés funkciója. 
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A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

Az energiaáramlás nyomon követése az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, 
keringés és kiválasztás összefüggéseinek felismerése az emberi 
szervezetben. 
Az anyagcsere és az emberi egészség kapcsolatának tudatosítása, az 
egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése, erősítése. 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

Közös cél: 
Az anyag- és energiaátalakítások biológiai szerepének megértése az 
élővilágban és az emberi szervezetben. 
Anyagforgalom és egészség néhány összefüggése. 

 
Lehetséges változatok: 
Változatos energianyerés az élővilágban: ragadozók, növényevők, 
élősködők, lebontók, fotoszintetizálók. 
Táplálkozási hálózat. 
Az emberi emésztés helyszínei, emésztőnedvek (nyál, gyomornedv, epe, 
hasnyál). 
Az emésztés szabályozása: feltétlen és feltételes reflexek. A 
felszívott anyagok sorsa, a máj szerepe. 
Egészséges táplálkozás, túltápláltság, hiánybetegségek, 
mérgezések. Az alkohol hatása. 
Testkép, testépítés, táplálék-kiegészítők kockázatai. A vér 
szerepe, vérkép. 
A felszívott tápanyagok sorsa a sejtben (energianyerés, 
átalakítások). 
Kiválasztás a vesén, a tüdőn és a bőrön át. 
A vizeletmennyiség és a belső környezet egyensúlyának, 
arányainak (homeosztázis) megőrzése. 

 

Osztályközösség- építés: 
Etikett, társas viselkedés. 
Egészséges életmód. 
Nemek, testképek. 

 
Kulcsfogalmak 

 

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

 
 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Atomi aktivitás Órakeret 
4 

 
Előzetes tudás 

 

Energia, elektromos töltés, elektromágneses hullám, szimmetria, 
normálalak. 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

Az anyag, kölcsönhatás, erők, energia, információ fogalmának mélyítése. Az 
állapot és a változás fogalmának bővítése az atomok mérettartományában 
bekövetkező jelenségek megismertetésével. Az energiagazdálkodással 
kapcsolatos felelősségtudat erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

68 



 

Közös cél: 
Az elektronburok és az atommag szerkezetének áttekintése. Az 
atomenergia ismerete. 

 
Lehetséges változatok: 
Az anyag atomos szerkezetének tudatosítása konkrét jelenségeken 
keresztül. 
Az atommag és elektronhéj fogalmának megismerése. 
A rádióaktivitás 3 fajtájának, néhány gyakorlati alkalmazásának, 
hatásának megismerése az élő szervezetre. 

 

Társadalomismeret: 
hidegháború. 

 
Osztályközösség- építés: 
fenntarthatóság, 
atomenergia. 

 
 
 

A maghasadás oka és feltételei, a láncreakció elve. 
Az atomenergia fogalma, felhasználásának gyakorlati módja és elvi 
lehetőségei. Előnyök és hátrányok mérlegelése. 
A Nap energiatermelése, hatása a földi életre. 

 

 
 

Kulcsfogalmak 

 

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

 
 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

 

A szervezet egysége – idegrendszer és viselkedés Órakeret 
6 

 
Előzetes tudás 

 

Az emberi szervezetben zajló fő kémiai átalakulások. Példák 
csoportban élő állatokra. 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek, 
kölcsönhatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak tudatosítása, 
az egészséges életmód iránti igény erősítése. A védekező szervezet 
működéseinek bemutatása. A tanulás mint a környezethez való alkalmazkodás 
megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Közös cél: 
Az önazonosságot (homeosztázist) fenntartó és az azt fenyegető főbb 
hatások áttekintése az emberi szervezet szintjén és a társas 
kapcsolatokban. A szabályozás és a vezérlés néhány formája az emberi 
szervezetben. 

 
Lehetséges változatok: 
Szabályozó szerepű emberi hormon (inzulin), cukorbetegség. Vezérlő 
szerepű emberi hormon (növekedési hormon), 
a testméretet megszabó tényezők. 
Hormonok és érzelmek kapcsolata. 
A reflexek fölépítése (térdreflex). 
Az idegrendszer szabályozó működése: a testhőmérséklet 
szabályozása. 
Érzékszervek: az éleslátás feltételei (pupillareflex, élességállítás). 
Az idegrendszer működését befolyásoló hatások (alkohol, drogok, 
gyógyszerek). 
Fájdalom, fájdalomcsillapítás. 
Aktív és passzív, természetes és mesterséges immunitás. 
Védőoltások. 
Immunitás a mindennapokban: allergia, vércsoportok. 
Stressz és egészség, idegrendszer és immunitás kapcsolata. A 
tanulás alaptípusai az állatvilágban és az ember esetében. Az emlős 
állatcsoportok jellemzői (hierarchia). 
A társas kapcsolatok szerepe a főemlősök és az ember tanult 
viselkedéseiben: szülő-gyermek kapcsolat, kortárs csoportok, 
reklámok, függőséget okozó hatások, értelemadás. Segítőkészséget és 
agressziót kiváltó helyzetek. 

Kommunikáció - 
magyar nyelv és irodalom: 
Érzelmek ábrázolása, 
kifejezése; verbális és 
non- verbális 
kommunikáció. Haza- és 
családszeretet, magány, 
vallás, 
lázadás stb. egyes 
irodalmi művekben. 

 
Társadalomismeret: az 
egyéni és csoportos 
agresszió példái. 
Csoportnormák. 

 
Osztályközösség- építés: 
társas együttélés, 
devianciák. 

 
 
 

Tanult megküzdési stratégiák, tanult tehetetlenség. 
Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői. 

 

 
 

Kulcsfogalmak 

 

Szabályozás, visszacsatolás, hormon, célsejt, szorongás, reflexív, vegetatív 
központ, tudatmódosítás, immunitás, antigén, stressz, feltételes reflex, 
próba-szerencse, bevésődés, utánzás, belátás, kulcsinger, motiváció, 
öröklött gátlás, hierarchia, agresszió, segítségadás (altruizmus), 
szabálykövetés. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Projektek 
A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Órakere
t 

  
Előzetes tudás 

 

Egyéni (tanulási) tapasztalatok; a 10. évfolyamon elsajátított 
ismeretek. 
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A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák 
fejlesztése. 
A tanulók teljesítményének a mérése – komplex mérés a matematika és a 
természetismeret területén. A mérés feladata annak ellenőrzése, hogy a tanuló 
milyen mértékben képes a természetben rejlő arányok és formák ábrázolására, 
a struktúrák és a biológiai funkciók közti kapcsolat megfogalmazására, az 
elemeket egységbe szervező erők és kölcsönhatások szerepének átlátására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
  

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és 
értékelésében; a projektmódszer megismerése. 
Szabad sáv: a választott tartalomnak és formának megfelelően. 
Részvétel a „tudáspróbán”. 

 

Minden műveltségterület: 
a projekthez 
kapcsolható tartalmi 
elemek. 

 

Kulcsfogalmak 
 

Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 
 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

 

A tanuló értelmezze és ábrázolja a természetben megfigyelhető 
arányokat, ismerjen példákat vizsgálatuk módjára. Hozza kapcsolatba az anyagok 
szerkezetét tulajdonságaikkal, felhasználásukkal. 
Értse az elektromosság és mágnesesség alapjait. 
Értse az áram mágneses, valamint a mágneses tér változásának 
elektromos hatását. 
Értse a szervezetünkön átáramló anyag és energia szerepét, összefüggését 
egészségünkkel. Magyarázza az élőlények egymásra utaltságát. Magyarázza a 
biológiai rendszerek belső rendjét a szabályozás és vezérlés segítségével. Értse 
az alkalmazkodás szerepét az egyéni és társas viselkedésben. 
Értse az anyag atomos felépítését, ismerje a proton, neutron, elektron 
helyét és szerepét az atomon belül. Legyen tisztában a radioaktivitás  
okával és élettani hatásával. Legyen tisztában az atomenergia  
felszabadulásának módjaival és lehetőségeivel, környezeti hatásaival 
 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Helyi tanterv 
Káros szenvedélyek 

Órakeret 
6 

 
Előzetes tudás 

 

Az alkohol és a dohányzás károsító szerepe. 
Drogfüggőség fogalma. 

 
 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az egészséges életmód. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Közös cél: 
A károsító anyagok megismerése és biológiai szerepének megértése 
az emberi szervezetben. 

Lehetséges változatok: 
A dohányzás okozta betegségek megismerése. 
 
Az alkohol hatásai. 
 
A drogfüggőség társadalmi hatásai. 

 

Osztályközösség 
 
Társas viselkedés 
 
Egészséges életmód.. 

 

Kulcsfogalmak 
 

Cigaretta, alkohol, drog. 

 
 

11. 
évfolyam 

 
A 11. évfolyam fő célja a diákok érdeklődésének felkeltése és fenntartása az egészség tudatos 
megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős és fenntartható alakítása iránt, 
személyes és általános szinten. Az öröklődés, az ember egyedfejlődése, az evolúció és a változások 
keretét adó környezet fogalmának elmélyítése szolgálja mindezt. Itt válik egységessé az 
Osztályközösség-építő program és a társadalomismeret a természetismerettel. 

A 11. évfolyam legfontosabb céljai a következők: 
– az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése; 
– az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos 

érvelés néhány sajátságának elmélyítése; 
– az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 

tudatosítása; 
– az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben. 

 
 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési cél 

 

Mi a fény? Órakeret 
2 

Előzetes tudás 
 

Atom, elektron, tükör, rezgés, elektromágneses hullám. 
A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

A részecske- és a hullámtulajdonság jellemzőinek felismerése a fény esetén, a 
kettősség tudatosítása. 
A fény hullámtulajdonságainak elemzése és felismerése a 
mindennapokban. 
A látható fény elektromágneses hullámként történő azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

72 



 

Közös cél: 
A fény tulajdonságainak áttekintése. 

 
Lehetséges változatok: 
A fényvisszaverődés, a fénytörés jelensége és alapvető kvalitatív 
szabályainak megállapítása. 
A sík, a domború és a homorú tükör leképezési szabályainak 
vizsgálata és gyakorlati alkalmazásai. A 
fényelhajlás jelensége. 
A fény elektromágneses hullám mivolta. 
A színek frekvenciaszabálya és a fénytörés frekvenciafüggésének 
következményei. 
A fotocella működésének alapjai, a fény „részecsketermészetének” 
megjelenési formái. 
A fénysebesség kitüntetett szerepe. 

 

Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: színek és 
fények a 
művészetekben. 

 
Kulcsfogalmak 

 

Fénytörés, fényelhajlás, domború, homorú tükör, szín, foton, 
fénysebesség. 

 
Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az 
emberi élet szakaszai 

Órakeret 
6 

Előzetes tudás 
 

A férfi és női szervezet különbsége (anatómiai és genetikai). 

A komplex 
műveltség- 

 

A látható jellegek és az öröklés kapcsolatának felismerése. A 
szexualitás genetikai szerepének megismerése. 

területhez 
kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A nemi működések megismerése a családtervezés és az 
egészségmegőrzés szempontjából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

73 



 

Közös cél: 
Az öröklött és „szerzett” tulajdonságok megkülönböztetése, az öröklődés 
és a nemiség kapcsolata. A nemi működések biológiai háttere emberben. A 
genetika és a szexualitás egészségügyi vonatkozásai. A genetikai információ 
megváltozásának lehetséges következményei. 

 
Lehetséges változatok: 
Egy gén – egy jelleg kapcsolatok (Rh-vércsoport, öröklődő 
betegségek). 
Mennyiségi és minőségi jellegek különbsége, a környezet szerepe. 
A nemiség szerepe a genetikai információ újrakombinálódásában 
(az ivarsejtek sokfélesége, a testi sejtek genetikai azonossága). 
A genetikai információ megváltozása: mutációk. 
Mutációt okozó hatások (sugárzások, vegyületek). 
Genetikai szabályozás: szabályozott sejtosztódás (növekedés) és 
szabályozatlan osztódás (rákos góc). Rákkeltő tényezők, kerülésük. 
Az ember ivarszervei, biológiai funkciójuk. A 
hímivarsejt és a petesejt jellemzői. 
A női nemi ciklus szakaszai, a megtermékenyítés. Családtervezés. 
Beágyazódás, magzati élet. A magzat védelme. Az újszülött és a 
csecsemő világa. Nemi érés, öregedés, halál. 
Betegségek szűrése, betegjogok. 

Matematika: 
valószínűség, 
gyakoriság, eloszlási 
görbe; kombinációk. 

 
Kommunikáció - magyar 
nyelv és irodalom; 
osztályközösség-építés: 
Szexualitás, családi élet. 
Identitás. 
Öregedés és halál, idős 
generáció. 

 
 

Kulcsfogalmak 

 

Gén, génváltozat (allél), mennyiségi és minőségi jelleg, recesszív (elnyomott) 
jelleg, mutáció, mutagén és rákkeltő (karcinogén) hatás, ivarsejt, ivarszerv, 
petefészek, tüsző/repedés, menstruáció, megtermékenyülés, tüszőhormon, 
sárgatesthormon (progeszteron), tesztoszteron, beágyazódás, magzat. 

 
 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési cél 

Honnan hová? 
Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció 

Az ember társas viselkedése 

 

Órakeret 
8 

 
 

Előzetes tudás 

 

Betegség és immunrendszer. Az öröklődés alapjai. Önzetlenség és 
agresszió. Atom, magfúzió, sebesség, gyorsulás, idő, körmozgás, 
bolygómozgás, tömegvonzás, kör, ellipszis 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

Különböző területek, jelenségkörök közötti kapcsolatok, összefüggések 
észrevétele, hasonlóságok, közös vonások felfedezése, megfogalmazása. 
Az idő- és térfogalom mélyítése, az időbeli tájékozódás fejlesztése a 
különböző léptékű folyamatok megismerése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Közös cél: 
Az egyirányúság fölismerése és magyarázata csillagászati, földtani és 
biológiai folyamatokban. Az emberi csoportok néhány biológiai 
jellemzőjének megfogalmazása. 

 
Lehetséges változatok: 
A csillagok fejlődésének főbb állomásai. 
A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, típusai. 
Legalább két-két jellemző csillagkép ismerete a téli és a tavaszi égboltról, 
valamint két-két jellemző csillagkép ismerete az északi és a déli féltekéről. 
A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése. 
Szemléletes kép a táguló világegyetem elméletéről. 
A Föld felszínének története: a vulkáni működések, földrengések 
oka, következményei. 
A jégkorszakok nyomai. 
Hegységképződés és pusztulás. 
Haladás (fejlődés) és biológiai evolúció. 
Az evolúció darwini leírása. 
Közvetlen bizonyítékok (fosszíliák) és biOsztályközösség- 
építés:miai, anatómiai érvek. 
A szelekció hatása (mesterséges, természetes). A háziasítás. 
Ellenálló kórokozók terjedése. 
A biológiai evolúció közvetlenül az emberi társadalomra való 
alkalmazásának veszélyei (szociáldarwinizmus, eugenika). Vitatott 
kérdések. (Az élet keletkezésének kérdése. 
A nagy kihalási hullámok lehetséges magyarázatai. 
Az önzetlen viselkedés evolúciója. Az irányultság kérdése.) 
Technikai evolúció és a szokások evolúciója (divat, stílusok). 
Az emberi csoportokra jellemző társas viszonyok, a szabálykövetés 
és szabályteremtés példái. Az idegen csoportoktól való elkülönülés és az 
eltérő csoportok közti együttműködés biológiai háttere. 

 

Társadalomismeret; 
osztályközösség-építés; 
kommunikáció – magyar 
nyelv és irodalom: A 
haladás- eszme különböző 
korokban; az 
ideológiák mint a 
hatalmi rendszer 
alátámasztói. 
A járványok és a 
háziasítás 
történelemformáló 
szerepe. Önzetlenség 
emberi példái 
(irodalom, 
történelem). Szokások, 
divat. Szabálykövetés 
és 
szabályszegés példái az 
irodalomban és a 
történelemben. Tömegek 
viselkedését leíró 
irodalmi példák. 

 
 

Kulcsfogalmak 

 

Csillag, üstökös, meteor, bolygó, galaxis, csillagkép, Naprendszer, Univerzum, 
Föld-típusú bolygó, szupernóva, evolúció, alkalmazkodás, közös ős 
(leszármazás), természetes és mesterséges szelekció, önzetlenség. 

 
 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Az evolúció színpada és szereplői Órakeret 
8 

 
Előzetes tudás 

 

Anyagforgalom az élő szervezetben. Gazdálkodás a Kárpát- 
medencében. 

A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 

 

Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek 
elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során az érvelés, bizonyítás 
igényének erősítése. 
Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok 

75 



fejlesztési 
feladatok 

összekapcsolása, az ember természeti folyamatokban játszott 
szerepének kritikus vizsgálata. 
A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet 
erősítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. 
A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne 
élők testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. Törekvés kialakítása 
az alkalmazásra a fenntarthatóság és autonómia érdekében 
a háztartásokban és kisközösségekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

Közös cél: 
Az élőlények együttélését magyarázó feltételek, az ember szerepének 
elemzése. Környezet és egészség összefüggései, néhány lehetséges megoldási 
módszer értékelése. 

 
Lehetséges változatok: 
Az élőlény-populációk elszaporodása és visszaszorulása. 
Populációs kölcsönhatások példákkal. A biológiai indikáció. 
Példák az életközösségekben zajló anyagkörforgásra (szén, 
nitrogén),  az  anyag  és  energiaforgalom  összefüggésére. Táplálékpiramis 
(termelő, fogyasztó, lebontó szervezetek). 
Az ember hatása a földi élővilágra a történelem során. Önpusztító 
civilizációk és a természeti környezettel összhangban maradó 
gazdálkodási formák. 
A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az élőhelyek 
beszűkítése és részekre szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, fajok 
behurcolása, megtelepítése, talajerózió. Fajok, területek és a biológiai 
sokféleség védelme. A természetvédelem lehetőségei. Helyi környezeti 
probléma felismerése, információk gyűjtése. 
A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei. 
Ökológiai lábnyom. A közlegelők tragédiája: a klasszikus 
gazdaságtan és kritikája. 
Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hátterének fő tényezői 
(fogyasztás, városiasodás, fosszilis energia felhasználása, 
globalizáció). A Gaia-elmélet lényege. 

 

Társadalomismeret; 
osztályközösség-építés: 
Járványok, sivatagosodás, 
szikesedés, túlnépesedés, 
erdőirtások, bányászat, 
folyószabályozások 
következményei. 
Természetvédelem: 
vadasparkok, nemzeti 
parkok. Nemzetközi 
szerződések. 

 

Kulcsfogalmak 
 

Szimbiózis, élősködés, versengés, Gaia-elmélet. 

 
 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek 
A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Órakeret 
4 

 
Előzetes tudás 

 

Egyéni (tanulási) tapasztalatok; a 11. évfolyamon elsajátított 
ismeretek. 
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A komplex 
műveltség- 
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák. 
fejlesztése. 
A tanulók teljesítményének a mérése – komplex mérés a matematika 
és a természetismeret területén. (A mérés feladata annak ellenőrzése, hogy a 
tanuló milyen mértékben igazodik el a természet szerveződési szintjei között, 
különös tekintettel az atomi és egyed feletti szintekre, 

 képes-e a valószínűségi szemlélet alkalmazására mindennapi 
szituációk elemzése során is.) 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és 
értékelésében; a projektmódszer megismerése. 
Szabad sáv: a választott tartalomnak és formának megfelelően. 
Részvétel a „tudáspróbán”. 

 

Minden műveltségterület: a 
projekthez kapcsolható 
tartalmi elemek. 

 

Kulcsfogalmak 
 

Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

 

A tanuló értelmezze a tulajdonságok öröklődését családfán, különítse el 
öröklött és szerzett tulajdonságainkat. Legyen áttekintése a genetikai 
információról, a génműködés szabályozottságáról, egyirányú változásairól 
(egyedfejlődés) és zavarairól. 
Ismerje a Föld és alkotóanyagainak helyzetét a Naprendszerben és az 
Univerzumban. 
Ismerje a nemek kromoszomális meghatározottságát, a nemi ciklusok és a 
családtervezés hormonális-élettani hátterét. 
Ismerjen nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen 
Ismerjen az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő 
és növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek fölépítését. 
Tudjon példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és környezet-átalakító 
szerepére. 
 

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Helyi tanterv 
A fiú iskola társadalmi szerepe 

Órakeret 
8 

Előzetes tudás 

 

A férfi és a női genetika felépítése. 
 
A fiú osztályközösség hatása a környezet(alakító) alakítására. 

A komplex 
műveltség- 
területhez 
kapcsolható 

 
 

A családi életre való előkészítési folyamatok megismerése. 

fejlesztési 
feladatok 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Közös cél: 
 A csak fiúkból álló közösség alakítása, formálása. 

 
Lehetséges változatok: 

A nemiség szerepe. 
 
Viselkedéskultúra a lányok és fiúk társaságában. 
 
A család, a családtervezés 

 

 

 
Kommunikáció 
 
Magyar nyelv és irodalom 
 
A fiú közösség építése 

 

Kulcsfogalmak 
 

Szimbiózis, élősködés, versengés, Gaia-elmélet. 

 

1.1.7 Tesnevelés és sport 
A testnevelés és sport műveltségtartalma ezen az iskolafokon – már a kritikus gondolkodásra alapozva – 
tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket és mozgásos 
tevékenységeket, és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a szakaszban a munkaerőpiac 
kompetenciaelvárásainak és a Nemzeti alaptanterv kulcskompetenciáinak tudatosítására és a Nat-nak 
megfelelő sportműveltség, sportágismeret elsajátítására kell elsősorban törekedni. További cél az önálló 
felelősségvállalás, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a tanulás és mozgás helyes aránya, a 
választás kialakítása a saját, előnyben részesített rekreációs terület irányába, és az azokkal kapcsolatos tudás 
összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben az életszakaszban közvetíti a civilizációs 
betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni küzdelem lehetőségét, módját. 

A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában a tárgyi és 
eszköztudását fejleszteni, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét sarkalatosan befolyásoló 
események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő mozgásos és kognitív tartalmak 
sikeres akkomodációjának érdekében inkább a tanuló változó körülményekhez kapcsolódó 
alkalmazkodóképességét és nem a mozgásreprodukáló képességét fejlesztjük.. A különböző testgyakorlási 
formák hozzájárulnak az általános értékteremtés mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, 
valamint erősítik a tantárgy alapvető és aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, 
jókedv, kaland, testformálás, fogyókúra, párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, 
baráti kör, önmegvalósítás, teljesítménykontroll, sportolási divatok. 

A kívánt célállapotban a közoktatási tanulmányait befejező fiatal képes a mozgáskommunikáció 
sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati ágak technikájának teljesítményhez 
kötött bemutatására, a testi képességekhez, az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó 
felhasználására, az egyéni és társas játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek 
átadására és bemutatására. 
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű motoros tanulást. 
Módszereiben döntően a játékos cselekvéstanulást, az adekvát játékok és versengések alkalmazását helyezi 
előtérbe. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a legfőbb értékek közé 
sorolja. Ebben az oktatási szakaszban is megkülönböztetett figyelmet fordít a belső, didaktikai 
differenciálásra. Ez a záloga annak, hogy minden tanuló eljusson a megszerezhető tudás legmagasabb 
szintjére és megvalósulhassanak a társadalmi érdekeket is kifejező tantárgyi célok. A differenciálás 
alappillérei a tanulói képességek különbözősége, a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni 
célok. A fejlesztő munka igazodik a tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési 
folyamatban bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás, de 
egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés hatásfokát is. A motoros 
tanulás sajátossága ugyanis, hogy a tudáshoz, a teljesítményhez vezető úton formálódnak az értelmi, 
érzelmi-akarati, szociális képességek és tulajdonságok. A fejlesztés várt eredményei ennek megfelelően a 
készségekben, a képességekben, az ismeretekben és az attitűdökben megfogalmazható követelményeket is 
tartalmaznak. 
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A közoktatási folyamat kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres 
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő szabály-, 
élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges alapot és lehetőséget a közép- 
és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés 
segítéséhez. Az évfolyamszakasz vége az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak 
tekinthető – előtérbe lép a pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a 
kultúra és a testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai 
fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek és a 
mozgásműveltség sokoldalú fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére vonatkozó 
lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán hangsúlyt kap a környezettudatos nevelés is. 

Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát. Megteremtik az 
élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések elegendő és rugalmasan 
bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakítják a társas viszonyokba ágyazott 
személyes identitást, és képessé teszik a fiatalt arra, hogy a sportban átélt konkrét élményeket szimbolikus 
síkon értelmezze, az élet más területén szerzett tapasztalataival összevesse, és az összefüggéseket megértse 
– ezáltal erősödik a nemzeti öntudat, a hazafias nevelés. 

Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált megszilárdítása, 
amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a munkavállalói szerepekhez 
szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és összetevőit a tartalomba ágyazott 
képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja meg. Ebben az életkorban már kiemelten 
valósulhat meg – a kognitív fejlesztési oldal figyelembevételével – a testnevelés és sport oktatásában az 
alapvető egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása. 

A tantárgy tanításának alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja, hogy 
a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat, ismerjék az 
egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük módját. Mindezek mellett tudatosan és minden 
tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket artikuláltan, határozottan fejtsék ki 
az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak nyújtott segítségadás során.  

A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok és az 
általánosan elfogadott magatartás megértése, ezáltal fejlődik a szociális és állampolgári kompetencia. E 
kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon tudjanak tanulók kommunikálni, nézőpontokat 
kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyalni, és képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek 
tudnia kell kezelni a stresszt és a frusztrációt, és építő módon kell ezeket kifejezésre juttatnia, továbbá 
különbséget kell tudnia tenni a személyes és a szakmai szféra között. 

A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg tudják 
szervezni a saját megfelelő edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és 
információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási folyamatának 
és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az akadályok megszüntetésének 
képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez az új tudás és készségek megszerzését, 
feldolgozását és asszimilálását, továbbá útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. Ennek birtokában 
fejlesztik a tanulók azon képességeiket, ami rávezeti őket arra, hogy a feladatok végrehajtásában az 
előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építsenek, annak érdekében, hogy a tudást és a készségeket 
helyzetek sokaságában tudják használni. 

A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint egyénileg s 
csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge pontjai megítélésének 
képessége, valamint az a képesség, hogy az egyén a kockázatokat értékelni és adott esetben vállalni tudja. A 
mozgásminőség és mozgáskivitelezés elemzésén keresztül fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség. 
 

9–10. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Sportjátékok Órakeret 

60 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 
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Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 
Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 
Sportszerűség; a szabálykövető magatartás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 
Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabályismeret 
tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 
A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten történő 
megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél tisztelete 
szempontjából is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A labdajátékokra felkészítő mozgásfeladatok 
Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testnevelési játékok 
A labda nélkül végzett mozgások – szlalomfutások (változó irányokba), vágták, 
irányváltások, taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások páros és egy 
lábbal, váltott lábbal – gyakorlási hatékonyságának, játékban való eredményes 
használatának továbbfejlesztése. 
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 
A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harcban, cselek 
labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll érintéssel a labda megszerzéséhez. 
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés összetettebb 
játékai: a labda fogadása, kezelése fokozódó lendületben, magasságban, 
távolságban, a labda továbbítása gyorsabban, lendületesebb, változó 
magasságokban, futás közben, labdavezetés, haladás a labdával gyors 
irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 
Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, kidobós, 
fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok, cicajátékok, pontszerzők, 
stilizált játékok, szabadon alkalmazott technikai-taktikai elemek és 
szabályismeretek mellett is. 
A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret stb.). 
Bonyolultabb – kooperatív, kreatív – testnevelési és sportjátékok (pl. 
játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő játékok, fordított 
eredményszámítás). 
A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az életszerepekre 
felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok. 
Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással 
A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre való 
felkészítés. A modell minimális tartalma: sportjáték-specifikus futó-ugrómozgások, 
labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek átmozgatására, labdavezetések 
variációi helyben és haladással, páros, mikrocsoportos labdás gyakorlatok, 
bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az adott labdajáték 
specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai. 
A választott labdajátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, tökéletesítése, 
alkalmazása új variációkban, szituációkban. 

Matematika: logika, 
valószínűség-számítás, 
térbeli alakzatok, 
tájékozódás. 
 
Vizuális kultúra: tárgy- és 
környezetkultúra, vizuális 
kommunikáció. 

Kosárlabdázás 
Technikai elemek 
Fokozódó lendületben, magasságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal 
végrehajtott technikai elemek. 
Taktikai elemek 
Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék teljes anyagának 

Fizika: mozgások, 
ütközések, erő, energia. 
 
Biológia-egészségtan: az 
emberi szervezet 
működése, energianyerési 
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beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és egészpályás gyakorlatokkal. 
Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 
Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban. 
A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, 
büntetődobás utáni támadás és védekezés). 
 
Kézilabdázás 
Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, magasabban és 
távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal 
Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának követése. Térnyerésre 
törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A kapus mozgástechnikája. 
Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő játékos esetén. 
Labdakezelési gyakorlatok 2−3−4-es csoportokban, 1−2 kézzel. Átadások talajról 
és felugrásból cselezés után. Indulócsel, átadócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok 
alkalmazása mindkét oldalra. Kapura lövések bevetődésből is. 
Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel 
Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadásbefejezések lerohanásból, 
rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások. Beállós játék. A test-test 
elleni játék a támadásban. 
Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban. Ütközés talajon és 
levegőben. 4:2 elleni védekezési rendszer. A test-test elleni játék a védelemben.  
 
Labdarúgás 
Technikai elemek fokozódó kitartással, variációban, lendületben, magasságban, 
távolságban, csökkenő hibaszázalékkal 
A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések mozgás közben és 
irányváltoztatással, átadások különböző mértani alakzatokban. Rövid és hosszú 
labdaátadások talajon vagy levegőben. Átadások, átvételek mélységi, szélességi 
játékhelyzetek kialakításával. 
Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Fejelések technikái 
levegőből, társnak vagy kapura. 
Taktikai elemek a variációk növelésével és végrehajtási minőség emelésével 
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 
Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben, szélességben, folyamatos 
helycserékkel.  
 
Kooperativitás és versengés a labdajátékokban, a szabályok – játékszabályok 
begyakorlása – játékvezetési gyakorlat. 
 
Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok alkalmazása, 
betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az osztályszintű gyakorlások és 
mérkőzések során. 
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a játékszituáció 
megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója érdekében.  
Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.  

folyamatok. 

Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a diákolimpiáknak 
megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi szabályozás szerint. Differenciált 
mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása. 
Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, változtatható, 
egyszerűsített játékvezetésben. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika, emberelőnyös-
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emberhátrányos játékszituációk) felhasználása a taktikai magyarázatok, 
beszélgetések és játékszervezés során. 
Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében. 
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkontroll. A 
siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadása, mint a tevékenység 
természetes velejárója.  
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az ötletek 
kulturált megfogalmazása és megvalósítása. Az együttjátszás előnyeinek, 
jelentőségének képviselete. 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, problémaorientált 
taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, megegyezésen alapuló játék. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Torna jellegű feladatok  Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás. 
Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása. 
A szabályok érthető megfogalmazása. 
A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítségadás. Sportágak 
versenyrendszeréről alapismeretek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai tornajellegű feladatok során a reális énkép további alakítása. 
A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a 
tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása. 
Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség, kreativitás fejlesztése 
a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi tantervben választott sporttáncok, 
történelmi és néptáncok mozgásrendszerén belül. 
Az esztétikus mozgás, a feszes, megtartott testmozgás további javítása. A test térbeli, 
időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált mozgás és az erőközlés 
összhangjának továbbfejlesztése. 
Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvonaláról, ennek 
révén a nemzeti öntudat fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Gimnasztika 
Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok  
Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a ritmusban, a 
tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene nélkül és zenére is. 
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 
8−16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, kiemelten a 
mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izomzatának optimális és 
precíz működése által. 
Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint (nyújtó, 
erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira kiterjedően, 
növekvő önállósággal a gyakorlatok kiválasztásában, növekvő önállósággal a 
gyakorlatsorok összeállításában. 
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a mozgásütem 
változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a kéziszerek – 
súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. A dinamikus és statikus 
erőkifejtés megkülönböztetése. 
A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása. 
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciáltan, egyénre 

Fizika: egyenes vonalú 
mozgás, periodikus 
mozgás, gravitáció, 
tömegvonzás, hatás-
ellenhatás törvénye. 
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szabottan, állandó gyakorlási jelleggel. Erőgyakorlatok az egyén számára optimális 
ellenállás leküzdésével. Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika 
eszközeivel. Az elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának fejlesztése. Az 
egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus helyzetek időtartamának és 
bonyolultságának növelése. Az esztétikus mozgások előadásmódja segítésére a 
testtartást biztosító kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások 
gyakorlása. 
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. osztályban elért 
egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres kontrollal. 
Torna – iskolai sporttorna 
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 
mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. Talajon a korábbi 
követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag tanulása, gyakorlása 
egységesen és differenciáltan. 
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna  
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegek 
kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak. 
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző irányokba, 
tarkóbillenés, fejenátfordulás, cigánykerék, vetődések, átguggolások, 
átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az alapformában és 
differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető 
eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése – 
differenciáltan. Az egyéni optimum, az önálló bővítés lehetőségének megjelenítése 
az elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 
A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával történik az 
ellenőrzések során. 
 

 

 
 

 

  
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló használata a 
tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében. 
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel kapcsolatos 
félelmek, szorongások, frusztrációk megfogalmazásának képessége (önreflexió), 
átélése és tudatos felvállalása. 
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának ismerete. A 
saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás. 
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, 
támogatása. 
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezőinek 
szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 
Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a magyar 
élsportolók eredményeinek ismerete. 

Vizuális kultúra: 
reneszánsz, barokk. 
 
Földrajz: Magyarország 
tájegységei. 
 
Etika: társas viselkedés, 
önismeret, énkép, jellem, 
önreflexió, kooperatív 
munka. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Atlétika jellegű feladatok Órakeret 

40 óra 

83 



Előzetes tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt kar- és 
lábmunkája. 
A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 
Váltás alsó botátadással. 
Távolugrás guggoló technikája. 
Kislabdahajítás beszökkenéssel. 
Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai törvényszerűségek 
megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság kialakítása az egyes szakági 
technikákban.  
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját teljesítményhez, 
ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni teljesítmény túlszárnyalására 
ösztönzés. 
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban történő 
alkalmazhatóság érdekében is.  

 
 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Futások, rajtok 
A képességfejlesztés gyakorlatai  
Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és 
tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli végrehajtása. 
Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó futás távjának további 
növelésével, az önismeretre, a korábbi tapasztalatokra épített, a távnak megfelelő 
egyéni iram kialakításával. Akadályok felett 5−4−3 lépéses ritmusfutások 
könnyített magasságon és távolságon. Tartós és résztávos állóképesség-fejlesztő 
módszerek gyakorlása. 
A sportági technika gyakorlása 
Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid és hosszú 
sprintszámokban. A váltófutás botátadási technikáinak, a váltótávolság 
kialakításának (segédjelek alkalmazásával), és a váltás szabályainak gyakorlása. A 
gátfutás lendítő és elrugaszkodó lábmozgásának ismerete. A rövid, közép- és 
hosszú távok közötti futótechnika megkülönböztetése. 
A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás sebességének 
kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése érdekében. 
Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és váltóversenyek 
gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési játékok futófeladatokkal. 

 
Ugrások, szökdelések 
A képességfejlesztés gyakorlatai 
 
Dobások 
A képességfejlesztés gyakorlatai 
Különböző szerekkel változatos dobásformák végrehajtása egy és két kézzel, 
különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés kézisúlyzókkal, súlyzókkal, 
erőgépekkel. 
A sportági technika gyakorlása 
Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal  
 

Ének-zene: ritmus-
gyakorlatok. 
 
Biológia-egészségtan: aerob, 
anaerob energia-nyerés, 
szénhidrátok, zsírok 
bontása, hipoxia, VO2 
max., állóképesség, erő, 
gyorsaság. 
 
Földrajz: térképismeret. 
 
Ének-zene: ritmusok. 
 
Informatika: táblázatok, 
grafikonok. 
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Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból súlygolyóval vagy 
medicinlabdával. 
Az egy- és kétkezes vetések technikái. Az ideális kirepülési szög a különböző 
dobásoknál, szerepük a jobb eredmény elérésében. 
 
Játékok és versenyek 
Súlylökő versenyek. Célbadobó versenyek. 
Dobóiskolai versengések. 
 
Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások, dobások végzése és 
a versenyek előtt. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete. 
A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás 
szabályszerűségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete. 
A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre gyakorolt 
hatásának ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete. 
A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál. 
Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének ismerete. 
A dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági rendjének 
ismerete. 
A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete. 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia; irambeosztás, 
pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális sebesség, maximális sebesség; 
súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat, hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. 
Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások. 
A természetben űzhető sportok alapszabályai.  
A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazásszintű ismerete.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági mozgással a 
kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése.  
Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.  
A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan szabadtéren tartott 
foglalkozásokkal.  

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés kialakítása 
az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági mozgás 
mozgásműveltségének fejlesztése.  
Az 5–8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi lehetőségek adta 
egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén által előnyben részesített, 
élethossziglan űzhető sportok alternatíváinak bővítése. 
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 
Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető gyakorlatokkal, a 

Földrajz: időjárási 
ismeretek, tájékozódás, 
térképhasználat. 
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természeti erők felhasználásával a szervezet alkalmazkodóképességének, az 
edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. A természetben végzett önálló bemelegítés, 
gyakorlás – laza tanári kontrollal. 
A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 
Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 
Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, túra 
jellegű terhelések előtt és alatt. 
Technika és taktika gyakorlása 
Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások megismerése. Az 
adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, balesetmentes 
elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 
 
Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, fizikai 
aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a szem előtt 
tartása minden mozgásos tevékenységben. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős döntésekhez 
szükséges képességek fejlesztése. 
Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek során. 
Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az élet más 
területén, a saját és a környezet javára történő fordítására. 
Információk átadása, mások tanítása, a megélt élmények, tábori tapasztalatok 
átadása. 
Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív alkalmazása. 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, környezettudatosság, 
edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék, bátorság-vakmerőség, közlekedési 
szabály.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Önvédelem és küzdősportok Órakeret 
48 óra 

Előzetes tudás 
A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái. 
A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai. 
A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a küzdelmekben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmekben magas fokú 
jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak, játékok tudatos alkalmazása során az 
önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására szoktatás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos 
testalkatú tanulókkal végeztetjük. 
 
Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 
Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása, továbbfejlesztésük. 
Azon testi és pszichés képességek megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót a 
bonyolultabb gyakorlatok végrehajtására. 
Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gyakorlatok, 
esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani szabályok 
betartása. 
Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 
Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és változó 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
keleti kultúra. 
 
Biológia-egészségtan: izmok, 
ízületek mozgékonysága, 
anatómiai ismeretek, 
testi és lelki harmónia. 
 
Etika: a másik ember 
tiszteletben tartása. 
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körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek figyelembevétele 
mellett történik. 
 
Grundbirkózás 
A 7–8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzások, emelések, 
szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok 
megismerése, megoldása. 
Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, kiemelések állásból, 
térdelésből, földharcban. 
 
Jeet Man Do- harcművészeti sportág 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus bemelegítő 
mozgások ismerete. 
Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot, súlyzó, 
gumikötél, medicinlabda). 
A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 
A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák konstruktív 
megoldása, és az ellentmondásos helyzetek szabálytudatos kezelése. 
A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának képessége. 
A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett. 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem, önismeret, tisztelet, 
tus, ippon. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Egészségkultúra – prevenció Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Légző, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctorna-
gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakorlatok. Az autogén 
tréning és a progresszív relaxáció felismerése. 

Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.  

A prevenció tágabb értelmezése. 

A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe. 

Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség elkerülése. 

A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, anatómiai – 
elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 
Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az egészségmegőrző 
szokásrendszer megerősítése. 
Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan bővíthető 
információs készletének rendszerezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Bemelegítés 

Biológia-egészségtan: 
ismeretek az emberi test 
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Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások, lendítések 
stb.). 
Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 
Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel. 
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 
 
Edzés, terhelés 
A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték mellett, és a pulzus 
mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték stb.).  
Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a terhelésre. 
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 
A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 
Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 
Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai. 
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, 
megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a gyengeségek felszámolására. 
Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel, fitneszgépekkel. 
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, 
megőrzése érdekében. 
Köredzéses módszer változatos mintákkal, 4-6 feladattal. 

működéséről, 
aerobterhelés, 
gerincferdülés. 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 
Az egészséges test és lélek megóvása. 
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – 
összehasonlító idősoros adatrögzítés. 
Stresszoldó és relaxációs gyakorlatok: 
Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló fenntartására. 
A technikák használata a tanuló saját tanulási technikáinak tökéletesítésében. 
A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gyakorlása.A 
biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló 
gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás megőrzésének gyakorlatai – 
állandó gyakorlás a tanár és a társak kontrollja, hibajavítása mellett. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok 
megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 
A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és sportmozgásokban. 
A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 
A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete. 
Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélésére, a 
kudarc elfogadására és az azzal való megküzdésnek a teljesítmény részeként való 
értelmezésére. 
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, kommunikációja mint a 
műveltségterületi kommunikáció része. 
A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai felismerése, és a sport 
általi oldás elfogadása. 
Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás, ismétlésszám, 
testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési stratégia, gerincvédelem. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 

Sportjátékok 
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok 
ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás. 
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évfolyamos ciklus 
végén 

Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló továbbfejlesztése. 
Játék lényeges versenyszabályokkal. 
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek megfelelő 
megválasztása. 
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a csapatelkötelezett 
játék melletti állásfoglalás. 
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű társakat 
elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 
 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyisége, minősége oksági 
viszonyainak megértése és érvényesítése a gyakorlatban. 
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. Esztétikus és 
harmonikus előadásmód. 
Önálló talaj- és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat, táncmotívumfüzér 
összeállítása. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk, 
versenyszabályok ismerete. 
A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről elemi 
tájékozottság. 
 
Atlétika jellegű feladatok 
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére, illetve a 
becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. Évfolyamonként önmagához 
mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 
A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének javulása az 
atlétikai képességek fejlődésének hatására. 
 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú végrehajtása. 
A sebesség, gyorsulás és a tempóváltások uralása guruláskor, csúszáskor, gördüléskor. 
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek tulajdonságairól és a 
baleseti kockázatokról. 
Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak 
ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 
 
Önvédelem és küzdősportok 
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, biztonsági 
követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti uralom. 
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete, eredményes 
önvédelem, és szabadulás a fogásból. 
 
Egészségkultúra és prevenció 
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző deformitás 
kockázatának értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának ismerete és felelős 
alkalmazása.  
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek védelemének 
legfontosabb szempontjainak ismerete. 
A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi paraméterek ismerete, 
mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az 
egészség-edzettség érdekében. 
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A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg ismeretében. 
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek 
leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

 
 

11–12. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Sportjátékok 

(Lánycsoportok esetében 20 óra a Torna jellegű feladatok és 
táncos mozgásformák tematikai egységre 

átcsoportosítható.) 

Órakeret 
60 óra 

Előzetes tudás 

A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9–10. osztályos technikai, taktikai 
és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok ismerete és alkalmazásuk. 
Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés. 
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 
Empátia és tolerancia a társak elfogadásában. 
Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 
A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése. 
Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és minőségi 
növelése. 
Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 
eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 
A többféle labdajáték során a mozgástanulás folyamatában működő transzferhatás 
kihasználása. 
Megküzdés a feszültségekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Általános feladatok 
Az önszervezés gyakorlása 
Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés. A közvetlen tanári 
irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és védekezés megszervezésére, a 
csapatösszeállításra és az értékelésre vonatkozó megbeszélések a gyakorlásokba 
építve. Szituációk, feladatok megoldása, melyek során önálló az egyéni és/vagy 
társas döntéshozatal – a sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt tartásával. 
A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló használata, 
rendben tartása, megóvása. 
Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési gyakorlat 
A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt vagy indirekt 
személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését elősegítő gyakorlatok, 
megerősítések, megbeszélések. 
A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok engedte test-test elleni 
játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása. 
Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra vonatkozó 
szabályok ismerete, betartása. 
Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb 
megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése szabályai és a 
labdára, emberre vonatkozó területelhagyás értelmezése. 
A labdajáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai. 
A szabályok a képzettségnek megfelelő, önkontrollos betartása, játék az elkövetett 
vétség önálló jelzésének elvárásával.  
Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel. 

Fizika: mozgások, 
ütközések, gravitáció, 
forgatónyomaték, 
pályavonal, hatás-
ellenhatás. 
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A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges játékszabályok 
alkalmazásával, néhány játékvezetői nonverbális jel használatával is. Az eredmény 
jelzésében és egyszerűsített jegyzőkönyvvezetésben szerzett gyakorlat. 
Versenyhelyzetek  
A labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, megmérettetése 
osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a tehetségesebb tanulók számára 
a korosztályos diákolimpiai és egyéb versenyeken. 
 
Kosárlabdázás 
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  
Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe ágyazottan – 
mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos labdabirtoklás, kidobott labda 
elfogása, labdavezetés különböző testhelyzetekben, támadó, védő láb- és 
karmozgások, összetettebb átadások, kötetlen átadási formák, lepattanó labda 
megszerzése, ebből indulás, átadás vagy kosárra dobás. 
A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk önálló és kreatív 
felhasználásával. 
Taktikai továbbfejlesztés 
A lényeges védekezési formák – területvédelem, emberfogásos védekezés, vegyes 
védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása. 
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára támadásban és 
védekezésben.). 
Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos létszámú 
taktikai szituációban. 
Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék). 

Kézilabdázás 
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 
Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb taktikai 
egységekbe ágyazottan. 
Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek. 
Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái cselekvésbiztosan 
végrehajtva. 
Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása rövidebb 
akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése. 
Taktikai továbbfejlesztés 
Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból való 
támadások. 
A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk ismétlése 1−2 
beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen. 
Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika végrehajtása 6:0, 5:1, 
4:2 védekezési rendszerek esetén. 

Matematika: térgeometria 
– gömbtérfogat; 
valószínűség-számítás. 

Labdarúgás 
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 
A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai csökkenő 
hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal, eredményes befejezésekkel. 
Pozícióváltások szélességben és mélységben zavaró ellenféllel szemben is, 
felívelés, beadások, letámadás, visszatámadás. Pontos cselezések, szerelések 
alkalmazása a játékban. 
Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazása, a labda céltudatos 
irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott labdából. Szögletrúgás, 
bedobás eredményes technikája, büntetőrúgások különböző távolságból. 
Gólszerzés különféle testrésszel a szabályok betartása mellett. 
Taktikai továbbfejlesztés  
A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése. 
A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb egységekben. 

Biológia-egészségtan: 
érzékszervek külön-külön 
és együttes működése. 
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Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása. 
Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen. 
Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek összjátékának 
megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték során. 
  
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az alkotó, kooperatív 
feladatokban, játékokban, sportjátékokban. 
A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra épülésének 
megértése. 
A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása. 
A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 
A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges összefüggések 
értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából. 
A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 
Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés, tájékozottság a 
témában. 
A személyes biztonság és a társak biztonságának védelme a játékszituációkban, a 
döntésekben pedig a baleset-megelőzés fontosságának tudatos képviselete. 
A sport és környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási felszerelés és a 
sportolási környezet felelős, jövőorientált használata, kímélete. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, problémaorientált 
taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, megegyezésen alapuló játék. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos mozgásbiztonsággal, 
szükség esetén segítő biztosítással. 
Esztétikus, fegyelmezett, feszes testtartású végrehajtás. 
Differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei. 
Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással. 
Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és versenyszituációban. 
Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas feladatokban. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus 
továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és új elem- és 
motívumkapcsolatokkal is. 
Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működtetésének minden 
területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, gyakorlásban, versenyzésben, 
versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek figyelembevétele. 
A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú kommunikáció 
fejlesztése. 
A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny, könnyed, 
plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Gimnasztika 
Rendgyakorlatok gyakorlása 
A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal történő 
ismétlése. 

Fizika: egyensúly, 
mozgások, gravitáció, 
szabadesés, 
szögelfordulás. 
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Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. mozgásütem 
változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása. 
Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése. Az aktív és 
passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése. 
Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. – alkalmazása. 
8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsolatok, aszimmetrikus 
sorozatok. Önállóság a gyakorlatok kiválasztásában, gyakorlatsorok 
összeállításában. 
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciáltan, egyénre 
szabottan. 
Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching gyakorlatokkal. 
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 
Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 
Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban, ülésben, fekvésben, 
forgómozgásokkal sorozatban. 
Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koordinációs 
képességfejlesztő eljárások. 
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni fejlődést követő 
rendszeres kontrollal. 
 
Torna, sporttorna 
Talajon a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató 
minimumkövetelmény mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. 
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 
Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, fejállás, kézállás, 
mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak, mozgásos gyakorlatelemek 
gyakorlása: gurulóátfordulások különböző irányokba, gurulóátfordulás hátra-
tolódás kézállásba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt, 
kézenátfordulás, vetődések, átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, 
felállások egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban, az elemek 
mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan. 
Akrobatikus gyakorlatok – össszefüggő gyakorlatsorok 
Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az 
elemkapcsolatokban, sorozatokban. 
Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, válltartás, 
spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, az ismétlések során. 
Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna 
Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása cselekvésbiztos szinten 
elsajátított talajtorna-elemek kreatív felhasználásával, a szükség szerint beépített 
segítségadást tartalmazva. 
 

Biológia-egészségtan: az 
izomműködés élettana. 

  

.  
  . 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás, mások tanítása. 
Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus esztétikájának 
átélése és tudatos felvállalása. 
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezőinek 
szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 
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A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás, a társak gyenge, esetleg sérült 
oldalának segítése, az erősségek elismerése, támogatása, egyéni és helyzetből 
adódó sajátosságok mérlegelése, az objektív megoldások keresése. 
A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek figyelembevételével, a 
stratégiák egyeztetése. 
Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív részvétel a 
sportrendezvények, bemutatók szervezésében. 
Tornasport- és tánctörténeti ismeretek, érdekességek. 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, társas 
talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc, sporttánc. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Atlétikai jelegű feladatok Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben. 
Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 
Különféle bottechnikák a váltófutásban. 
Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos leérkezés az 
ugrásokban. 
A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában. 
Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és önálló 
gyakorlása révén. 
A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a korosztályos 
előírások szerinti alkalmazása és betartása. 
Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására. 
A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása, beépítése a 
döntéshozatalba. 
A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, hatásának 
tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Futások 
Rövidtáv, váltófutás 
A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. A kedvező 
rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése. Versenyszerű végrehajtás, 
eredményorientált együttműködés váltófutásban. Csapatban 4x50-100 m-es váltók 
alakítása, versenyzés. A gátvételi technika alkalmazása magasabb akadályon, gáton 
3−4 lépéses ritmusban. 
Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás 
Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő futótechnika 
kiválasztása. Jártasság az adott távhoz szükséges versenytempó és irambeosztás 
megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása és 
teljesítményének nyomon követése. Az állóképesség-fejlesztő módszerek önálló 
gyakorlása.  
Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen célállomások megtalálása.  
 
Dobások 
A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. Teljes lendületből 
történő hajítás. Választás az egyes lökő mozdulatok közül. Lendületvétellel 
egykezes vetés végrehajtása.  

Biológia-egészségtan: 
szénhidrátlebontás. 
 
Fizika: hajítások, energia. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: az 
olimpiai eszme. Az újkori 
olimpiák története 
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ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 
A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 
Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténeti, a technikák változásai 
teljesítménynövelő hatásainak ismerete. 
Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. 
„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése. 
Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélése, a kudarc 
elfogadása és az azzal való megküzdés. 
Az élettani különbözőségek ismerete. 
 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni alkalmazkodás, 
korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika, átlépő, guruló, hasmánt- és 
floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés, vetés, jegyzőkönyvvezetés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Az adott sportmozgás technikájának ismerete. 
A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban. 
A baleseti kockázatok mérlegelése. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és balesetvédelmi 
alapfogalmak, eljárások. 
Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas, csoportos 
mozgásformák. 
Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenőidő 
jelentősége. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rekreációs életvitelhez szükséges sportági, élettani, edzéselméleti ismeretek 
megszerzése. Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos sportolás szervezési 
és lebonyolítási ismereteinek, jártasságainak megszerzése. A testnevelés újszerű 
tartalmakkal történő gazdagítása, az iskolai, létesítményen belüli és a tanuló tágabb 
környezetében lévő lehetőségek kihasználása sportolásra. A felnőtt kor sportos 
életviteléhez újabb sportágak megismerése, családi és csoportos öntevékeny 
sportoláshoz szükséges szervezési és rendezési ismeretek megszerzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági mozgás 
mozgásműveltségének fejlesztése.  
A szabadidő-, ill. alternatív sportok rendszerben kezelése. A helyi tantervben 
választott alternatív sport technikai, taktikai, gyakorlási, edzési és versenyzési 
rutinjának kialakítása, a hozzátartozó eszközök, technikák és veszélyek kezelése. 
A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet erőivel – 
játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok kihasználásával 
jégpálya készítése. 
Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a közlekedésbiztonság 
területén a kerékpározás kultúráját szem előtt tartva. 
Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában, a 
tájhasználatban, az épületek megóvásában és az energia, a vízhasználat, a 
dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás területén. 
A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való felkészítés, 
az önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok megszerzése. Társaságban 

Biológia-egészségtan: 
élettan. 
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is jól alkalmazható mozgásos, kreatív, kommunikációs és kooperációs játékok 
tárházának bővítése. 
A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi változatosság 
biztosításához (természetes akadályok, ügyességi versenyek, a környezet adta 
kihívások legyőzése). 
Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű mozgásformák 
elsajátítása (ugrókötelezés, asztalitenisz, lengőteke, tollaslabda, minitrambulin, 
gúlagyakorlatok stb.) 
 
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi tantervben kidolgozott 
alternatív sportok területén. 
A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett sportolás során. 
A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek önmagával, 
társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata kialakítása.  
A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság szerzése 
(tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, vízitúra, vándortábor stb.). 
Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének ismerete. 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás, példamutatás; 
környezettudatos természet- és épített környezet-használat. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Önvédelem és küzdősportok Órakeret 

38 óra 

Előzetes tudás 

Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé.  
Az indulatok feletti uralom. 
Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból. 
A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a félelem 
leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kiteljesítése. Küzdő típusú 
játékok tudatos alkalmazása a személyiségfejlesztésben, különös tekintettel az 
önuralomra, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására. A közösségben 
előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok: 
Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.  
 
Jeet Man Do- harcművészeti sportág 
 
Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 
Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások csuklóra, 
karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, keresztfogások. 
Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. 
A mögékerülések és kiemelések különböző változatai, dobástechnikák, 
leszorítások alkalmazása. 
Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 
Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos formában és 
páros küzdelmek. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
ókori olimpiák, hősök, 
távol-keleti kultúrák. 
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Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás ismerete, 
megértése és alkalmazása. 
Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a küzdőjellegű 
sporttevékenységek révén, az előnyök megfogalmazásának képessége. 
A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése. 
A megegyezésre való készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által 
megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége. 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes küzdelem, 
agresszió, önuralom, sportszerűség. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Egészségkultúra és prevenció Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív életmód 
érdekében. 
Relaxációs, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét megőrző eljárásokból egy-két 
megoldás ismerete, alkalmazása. 
Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában. 
A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez. 
A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni küzdelemben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő prevenciós és 
rekreációs mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez, bővítéséhez és szükség 
esetén gyógyászati céllal történő gyakorlásához szükséges készségek és kompetenciák 
továbbfejlesztése. 
Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, rekreációra kész 
fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz kezelése. 
Az egészség fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré 
szervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Bemelegítés 
Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag feladatmegoldásai, 
kezdetben egyénileg, párban a tervezés, szervezés, levezetés, értékelés 
megvalósítása. 
A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez kapcsolódó 
bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, mozgásainak elkülönítése szóban 
és gyakorlatban egyaránt. 
 
Edzés, terhelés 
A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól szervezettség, 
a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges mozgásterjedelem (idő, 
ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, gyakorlatsűrűség, megfelelő 
ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 
Főbb témák: 
Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és megvalósítása a 
gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban eszközök nélkül és különböző 
eszközök segítségével. 
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai fittség típusai, fejlesztési 
lehetőségei. A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 
Önálló mozgásprogram-tervezés. 
Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő, mozgásszenzorok, 

Biológia-egészségtan: 
anaerob terhelés, az 
idegrendszer működése, a 
keringési rendszer 
működése, glikolízis, 
terminális oxidáció. 
 
Fizika: egyszerű gépek, 
erő, munka. 
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medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, gimnasztikai labda, pilates 
roller, TRX, erőgépek. 
A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: intervallumos, ismétléses, 
tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok. 
A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás megváltoztatása és a 
végrehajtás feltételeinek megváltoztatása. 
A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai. 
Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet vezetése. 
Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondicionális és 
koordinációs képességfejlesztés. 
Motoros tesztek lebonyolítása – központi előírás szerint. 
Az egészséges test és lélek megóvása 
A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés: a 
biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat kialakításának és 
fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér 
ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a 
szenvedélyek megelőzésében. 
A stresszoldás gyakorlatai és a relaxáció.  
A „tudatos jelenlét” (mind fullness) módszerének elsajátítása és integrálása az 
eddig megtanult relaxációs technikái közé, és mindezek használata a mindennapi 
élet helyzeteiben. 
A megtanult és folyamatosan használt relaxációs módszerek tudatos alkalmazása a 
pályaorientációt és jövőképet építő lelki munkában. A feszültségek szabályozása és 
az élet stresszhelyzeteivel való autogén megküzdés. 
A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése a helyi 
lehetőségek és programok szerint. 
A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának fejlesztése a 
helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és konkrét sportági jelleggel). 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének megélése. 
A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő eljárások ismerete. 
A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. 
Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az egészséges alvásban. 
A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete. 
A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való helyes 
bánásmód ismerete.  
A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 
A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a gerinckímélet 
lényegének ismerete. 
A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm a másik ember 
teljesítményén, pozitív megerősítés. 
Az öröm mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés,a közös élmény, az 
egészség és a mozgásra fordított szabadidő megteremtésének egymást erősítő 
igénye (motiváció). 
A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló teljesítményfejlesztés. 
Felelősségvállalás a társak egészséges életmódja iránt. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos, ismétléses, tartós és ellenőrző 
módszer, terhelés-pihenés egyensúlya, progresszív relaxáció, ingernagyság, ingergyakoriság, 
gerinckímélet, relaxáció, tudatos jelenlét. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

Sportjátékok 
A helyi tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan: 
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és a játékban, 
játékvezetésben. 
Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 
Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, szimulálva a 
valódi játékszituációkat. 
Ötletjáték és 2−3 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli szerepnek való 
megfelelés. 
A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív megfogalmazása. Más 
személyek különféle szintű játéktudásának elfogadása. 
Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat szolgáló 
mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 
 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli és dinamikai 
sajátosságok megjelenítése. 
Bonyolult gyakorlatelem-sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás koordinált 
irányítása. 
Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása, bemutatása. 
Önálló zeneválasztás, a mozdulatoknak a zene időbeli rendjéhez illesztése. 
Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban. A torna 
versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi képességek fejlesztése 
lehetőségeinek ismerete. 
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő kiválasztása. 
Optimális segítségadás, biztosítás, biztatás. 
Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja. 
Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 
 
Atlétika jellegű feladatok 
A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása más 
mozgásrendszerekben. 
Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 
Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések begyakorlásával a 
futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése. 
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Az helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható 
cselekvésbiztonsággal. 
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, gördülés 
esetén. 
Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak 
ismerete. 
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 
 
Önvédelem és küzdősportok 
A szabályok és rituálék betartása. 
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló- és földharcban. 
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Egészségkultúra és prevenció 
A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete. 
Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése. Relaxációs 
gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen. A feszültségek 
szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén megküzdés. 
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok ismerete, 
pontos gyakorlása, értő kontrollja. 
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és 
házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 

 
 

1.2 A képzéshez tartozó kerettantervek 

1.2.1 Magyar nyelv és irodalom 
A magyar nyelv és irodalom tantárgy rendelkezésére álló óraszám 90%-át a kerettanterv a következőképpen 

kezeli: 11. évfolyamon heti 3 nyelvtan és 5 irodalomórával, 12. évfolyamokon pedig heti 2 nyelvtan és 6 
irodalomórával számol. 

1.2.1.1 Magyar nyelv 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kommunikáció, tömegkommunikáció Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az 
érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem verbális 
kommunikáció. Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások 
megfelelő követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése. Az 
alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalmazása: 
köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás). A 
szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, hogy 
önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló képes legyen a verbális és 
nem verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek 
azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szövegek megértésére, 
elemzésére, illetve kritikai feldolgozására a kommunikációs helyzet tér, idő és 
résztvevői szerepeinek (kontextus) megfelelően. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat: szövegszerkesztés 
élőszóban, szó- és beszédfordulatok, kommunikációs helyzetek a 
kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepek (kontextus) 
megfigyelése. 
A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek lehetőségeinek és korlátainak 
megtapasztalása: az élőszó zenei kifejezőeszközei, nonverbális 
kommunikáció. 
A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének ismerete, tudatos alkalmazása 
különféle kommunikációs helyzetekben; dekódolása a hétköznapi 
kommunikációs helyzetekben és a tömegkommunikációban. 
A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek céljának 
dekódolása, az üzenetek manipulatív szándékának felismerése. 
A személyközi kommunikációs helyzetek megfigyelése, a kommunikáció 
folyamatának elemzése a tanult szakkifejezések alkalmazásával. 
A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: személyes, 
csoportos, nyilvános és tömegkommunikáció. 
A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi és képi 
kifejezési formái. 
Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
médiaműfajok és 
jellemzőik; 
médiatudatosság. a média 
társadalmi hatása. 
Dráma és tánc: 
beszédhelyzetek, 
dramatikus játékok. 
Vizuális kultúra: A 
vizuális kommunikáció 
különböző formái; 
megkülönböztetés, 
értelmezés. 
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Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemzői. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, 
kapcsolat, kontextus, a világról való tudás). 
Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, esztétikai 
szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, 
gesztus, testtartás, térköz, emblémák), tömegkommunikáció. 
Tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú). 
Véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél, ismertetés, ajánlás). 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői Órakeret 
20 óra 

Előzetes tudás Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani ismeretek és azok 
megfelelő használata az írott és szóbeli szövegalkotás folyamatában.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A nyelvi szintek elemző áttekintése révén az analitikus gondolkodás, a nyelvi 
tudatosság fejlesztése. 
A nyelvi elemek értő, elemző használatának fejlesztése. 
A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az elsődleges és 
másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, magánhangzók és 
mássalhangzók rendszere, a hangok alapvető képzési, ejtési jellemzői. 
A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése. 
A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése, valamint egy 
tanult idegen nyelvi hangrendszerrel történő összehasonlítás. 
Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, 
kapcsolódási szabályaik. 
A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, hagyományai, egy 
lehetséges szófaji rendszer megismerése. 
A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat 
felépítésében, mondatbeli viszonyaik, a vonzatok. 
A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes használatuk 
a mondatok felépítésében. 
A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai, 
az egyszerű és összetett mondatok típusainak felismerése, elemzése, a helyes 
mondatszerkesztés a gyakorlatban. 
A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 
hangtanával, alaktani szerkezetével, szóalkotási módjaival, 
mondatszerkezetével. 
A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi szintű 
megnevezése, rendszerező áttekintése. 

Idegen nyelvek: a tanult 
idegen nyelv hangtana, 
alaktani szerkezete, 
szóalkotási módjai, 
mondatszerkezete. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött morféma, szótő, 
képző, jel, rag. 
Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 
Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 
Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 
Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett 
mondat. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Szövegértés, szövegalkotás Órakeret 
13 óra 
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Előzetes tudás A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási 
stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek 
feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg 
információinak és gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás 
lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika kialakítása. 
A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének megfigyelése. 
A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, formájának 
megismertetése, tárgyszerű és funkcionális hivatalos szövegek alkotásának 
képessége. 
Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása különböző témájú és 
típusú esszé írásakor. 
A kritikai gondolkodás és a felelősségérzet fejlesztése elektronikus, internetes 
szövegtípusok hitelességének, megbízhatóságának vizsgálata, az internetes 
szövegek adta nyilvánosság etikai, jogi kérdéseinek értelmezése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő olvasási 
stratégia és szöveg-feldolgozási mód megválasztásával. 
A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási technikák 
megismerése, adekvát alkalmazásuk. 
Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, jellemzőinek 
megismerése, hivatalos szövegek alkotásának képessége. 
Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, a kommunikációs célnak 
megfelelően: adott szempontok és terjedelem szerinti szövegtömörítés, 
szövegbővítés. 
Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források felhasználásával, 
az idézés szabályai. 
Önálló, több forrástípusra is kitérő könyvtári anyaggyűjtés (katalógus- és 
adatbázis-használat, forráskiválasztás, visszakeresést biztosító jegyzetelés) és 
az információknak a feladatnak megfelelő alkotó és etikus felhasználása. 
Pontos forrásmegjelölés. 
Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás folyamata. 
A tanulmány, az értekezés jellemzői, kidolgozásának állomásai. 
Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, megjelenésének, közlési 
szándékának megfigyelése, a tapasztalatok felhasználása a 
szövegbefogadáskor, az internetes szövegek nyilvánosságának kérdése, 
etikája. 
Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. szöveges adatbázis, forrásjegyzék 
összeállítása, fórum, blogbejegyzés írása). 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
különböző típusú 
források feldolgozása; 
esszéírás. 
Valamennyi tantárgy: 
vázlatírás, jegyzetelés. 
Informatika: 
információkezelés, 
forrásfelhasználás, 
hivatkozás, szöveges 
adatbázis, az 
internethasználat jogi, 
etikai kérdései. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, elismervény. 
Esszé, értekezés, tanulmány. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Helyesírási ismeretek Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás Helyesírási alapelvek felismerése, használata, írásjelek adekvát használata, 
helyesírási szótárak ismerete és használata a gyakorlatban. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése. 
A helyesírás rendszerszerűségének megismertetése. 
A hibajavítási képesség és az önkorrekció fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei. 
A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funkciója. 
Szövegelemzési gyakorlatok a központozás szerepének tanulmányozására. 
Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb tulajdonnevek 
írására stb. 
Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak átírása. 

Minden tantárgy: helyesírás. 
Informatika: helyesírás-
ellenőrző programok 
ismerete, használata. 
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Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok 
szerkezetének és működésének megismerése, használatuk az iskolai és a 
mindennapi szövegalkotásban. 
Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának funkciója. 
A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, értelmezése. 
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Helyesírási alapelv, nyelvi norma. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A szöveg Órakeret 
22 óra 

Előzetes tudás A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: szövegértési, szöveg-
feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív 
olvasás stb.) alkalmazása különféle megjelenésű és típusú szövegeken. Elbeszélő, 
magyarázó, dokumentum típusú szövegek kommunikációs funkcióinak, fő 
jellemzőinek ismerete. Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek 
eltéréseinek azonosítása. Rendszeres könyv- és könyvtárhasználat.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban. 
A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek megfigyelési és 
értelmezési képességének fejlesztése a legjellemzőbb szövegtípusokon. 
A valamilyen szempontból egymással összefüggő szövegek közötti 
értelemhálózat felismertetése. 
A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak 
gyakorlása a feladatnak megfelelő leghatékonyabb olvasástípus alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, rendszerezése. 
A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. A szóbeli és írott 
szövegek szerepe, eltérő jegyei. A szövegfonetikai eszközök és az írásjegyek 
szövegértelmező szerepe. 
A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek. 
A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje. 
Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek 
szerint. A legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt nyelvi társalgási és az 
írott monologikus szövegek. 
Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői. 
Az írott és internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos jegyek 
megfigyelése, megnevezése. 
Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a 
különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 
használhatóságának kérdései. 
A különböző forrásból származó információk megadott szempontok szerint 
való összehasonlítása, megvitatása, kritikai következtetés levonása. 
Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás. 
A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és stratégiák. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: a 
forrásszövegek típusai. 
Idegen nyelvek: az idegen 
nyelvi szöveg/ek 
kultúrafüggő felépítése. 
Biológia-egészségtan; Fizika; 
Kémia; Földrajz: a 
természettudományos 
ismeretterjesztő, illetve 
szakszövegek 
témahálózata, szókincse, 
felépítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. 
Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz. 
Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím). 
Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv). 
Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és 
visszautalás, deixis, egyeztetés). 
Intertextualitás. 
Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, elektronikus; 
spontán, tervezett). 
Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). 
Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és hivatalos, 
tudományos, sajtó és média, szépirodalmi). 
Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Stilisztikai alapismeretek Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás Befogadói és műelemzési tapasztalatok, alapvető szóképek és alakzatok, nyelvi 
játékok, kreatív írás. Stílusregiszterek, nyelvi magatartás, nyelvi norma. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét szövegben, 
nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust befolyásolja a beszélő, a 
kommunikációs helyzet, a megnyilatkozás célja. 
A megismert jelentéstani, stilisztikai, a szövegtani jelenségek felismerése és 
alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi jelenségeinek 
megítélésében, szövegalkotásban. 
A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg, stílusárnyalat és 
stíluseszköz használata. 
A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése (pl. a társalgás 
bizalmas vagy közömbös), felismerése, hatásának elemzése. 
A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt állandó stílusértékének 
megfigyelése, felismerésük, valamint alkalmazásuk a szövegalkotásban. 
A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, felismerése, elemzése, 
összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel. 
A szövegek stílusának, jelentésének a befogadóra tett hatásának (stílushatás) 
megtapasztalása, vizsgálata; stílusgyakorlatok, szövegtranszformációk. 
A stíluselemek, stíluseszközök szerepének értelmezése művészi és mindennapi 
szövegekben (jelentésfeltáró, hatáselemző gyakorlatok). 
A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő stíluseszközök tudatos 
használata a szövegalkotásban. 
A metafora funkciója és használata a mindennapi, továbbá a publicisztikai és a 
tudományos nyelvhasználatban.  

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
különböző 
forrásszövegek 
stílusjellemzői. 
Idegen nyelvek: beszélt 
nyelvi stílusregiszterek. 
Biológia-egészségtan; Fizika; 
Kémia; Földrajz: 
metaforák a 
természettudományos 
szövegekben. 
Dráma és tánc: 
drámajáték; társalgási 
stílusárnyalatok 
megjelenítése. 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: nyilvános 
megnyilatkozások, 
különféle műsortípusok, 
illetve internetes 
felületek jellemző 
stílusregiszterei. 
Informatika, könyvtár: 
kézikönyvek, egynyelvű 
szótárak használata. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.). 
Stílusérték (alkalmi és állandó). 
Stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi). 
Stílushatás. 
Szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett költői 
kép, allegória, szimbólum). 
Alakzat (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, oximoron). 
Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat). 
Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura etimologica, 
expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni szóalkotás, poétizáció. 

 

 

Tematikai egység/ Jelentéstan Órakeret 
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Fejlesztési cél 8 óra 
Előzetes tudás Befogadói, jelentéselemzési tapasztalatok. Szókincs, világismeret. 

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak, alkalmazásuk a beszélt 
és írott szövegalkotásban. Közmondások, szólások jelentésének és eredeti 
funkciójának ismerete, nyelvi és nem nyelvi kommunikációs üzenetek jelentése. 
Közismert egynyelvű szótárak önálló használata (pl. értelmező, szinonima). 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése különböző 
beszédhelyzetekben. A mondat és szövegjelentést meghatározó tényezők 
felismerése. 
A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti 
összefüggés felismerése mondat-átalakítási gyakorlatokkal. 
Nyelvünk gyakori metaforikus kifejezéséinek és használati körének megfigyelése, 
értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek. 
A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező. 
Motivált és motiválatlan szavak felismerése, használata. 
A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használati köre. 
A mondat és szövegjelentés. 
A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakításában. A jelentés és a nyelvi-
grammatikai funkció összefüggése. 
A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, hatásértelmezés. Egynyelvű 
szótárak használata. 

Idegen nyelvek: motivált, 
motiválatlan szavak, 
szórend. 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek; 
Etika; Filozófia: 
kifejezések köznyelvi és 
tantárgyi jelentése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály. Denotatív, 
konnotatív jelentés. 
Metaforikus jelentés. 
Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó. 
Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, 
ellentétes jelentés. 

 

1.2.1.2 Irodalom 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világ irodalom – görög mitológia, antik görög epika és líra Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás Mitológiai ismeretek, műnemek, epika (elbeszélés, monda), líra (dal, elégia, 
epigramma, himnusz, óda), időmértékes verselés. Műfordítás. 
Epikai és lírai művek elemzése, értelmezése. Elbeszélés és történet. 
A kompozíció meghatározó elemei. Zeneiség, ritmus. Költői képek típusai.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, 
erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák megismerése iránti igény 
erősítése. 
Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása révén az erkölcsi 
és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi alapműveltség építése. Irodalmi 
alapformák, műfajok, motívumok befogadása, értelmezése. Hatásértelmezés, 
kapcsolatkeresés az antik-görög és a mai kultúra nagy hagyományaival, 
kódjaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Mitológiai történetek és hősök 
különféle feldolgozásokban; 
történettípusok. 
Homérosz: Iliász, Odüsszeia 
(részletek). 
Egy szemelvény a görög lírából (pl. 
Anakreón, Szapphó, Alkaiosz, 
Szimónidész) és 
prózaepikából (Aiszóposz 

A tanuló 
felismer és azonosít alapvető emberi 
magatartásformákat mitológiai 
történetekben és eposzokban 
megismer irodalmi alapformákat, 
műfajokat és motívumokat; 
elemzi a történetmesélés formáit, az 
elbeszélői nézőpontokat és a narratív 
struktúra szerepét; 

Vizuális kultúra: az antik-
görög művészet néhány 
alkotása; illusztrációk és 
irodalmi művek 
párhuzamai, későbbi 
korok témafeldolgozásai. 
Földrajz: topológiai 
tájékozódás. 
Történelem, társadalmi és 
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fabuláiból). 
A szerzőkhöz, illetve hősökhöz 
kapcsolódó toposzok. 
Irodalmi alapformák, történetek és 
motívumok hatása, továbbélése 
többféle értelmezésben az európai és 
a magyar irodalomban, 
képzőművészetben, filmen. 

felismeri a görög kultúra máig tartó 
hatását: pl. archetipikus helyzetek, 
mitológiai és irodalmi adaptációk, 
intertextualitás; mai magyar 
szókincs. 

állampolgári ismeretek: az 
antik világ nagy szónokai, 
történetírói. 
Matematika; fizika: 
tudománytörténet; az 
antik világ 
tudományosságának 
öröksége. 
Filozófia: antik filozófusok, 
filozófiai irányzatok.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi konvenciók, 
kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, epigramma, himnusz, 
hexameter, fabula, archetípus, toposz. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, helyzet, jelenet, 
konfliktus. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó emberi 
magatartásformákkal. Dialogikus művek befogadásának, értelmezésének 
képessége, az erkölcsi gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Az antik görög színház jellemzői. 
Drámai előadások (tragédia és 
komédia), versenyjátékok. 
Szophoklész: Antigoné (és az Oidipusz 
király részlete). 
Az antik dráma hatása a 
drámatörténetre.  

A tanuló 
képes dialogikus mű olvasására, 
befogadására, értelmezésére, egy 
drámarészlet előadására; 
felismer különféle 
magatartásformákat, konfliktusokat, 
értékeket és hibákat (harmónia, 
mértéktartás, hübrisz); ezek 
elemzésével, értékelésével fejlődik 
erkölcsi érzéke; 
pontosítja a katarzis fogalmát; 
felismeri, hogy a befogadóra tett 
hatások változatosak; 
képes a műről szóló vélemények 
kritikus befogadására.  

Vizuális kultúra; Történelem, 
társadalmi és állampolgári 
ismeretek: görög és római 
színházépítészet. 
Földrajz: egy-két 
fennmaradt antik színház 
topológiája. 
Etika; filozófia: 
Arisztotelész Poétikájának 
néhány alapvetése. 
Dráma és tánc: 
színházművészet, 
színháztörténet. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, dialógus, akció, 
dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, katarzis.  

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világ irodalom – antik római irodalom Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás Antik görög irodalom, homéroszi eposzok, műnemek, műfajok, időmértékes 
verselés. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Különböző magatartásformák megértésének és értékelésének képessége, 
azonosulás a példaadó erkölcsi értékekkel. 
Műfajok, versformák szervezői elveinek felismerése, befogadása. 
Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik római és a mai kultúra nagy 
hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Szemelvények a római lírából és A tanuló Történelem, társadalmi és 
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epikából, Horatius és Vergilius egy 
műve, továbbá például Catullus, 
Ovidius, Phaedrus – művek vagy 
részletek. 
A római irodalom műfajainak, 
témáinak, motívumainak hatása, 
továbbélése. 

azonosít, értékel emberi 
magatartásformákat a művek, illetve 
a szerzők portréi alapján; 
véleményezi a horatiusi életelvek 
érvényességét; 
megismer irodalmi műfajokat, 
versformákat; 
értelmezi a görög és római kultúra 
viszonyát; 
felismeri a római kultúra máig tartó 
hatását (mitológiai és irodalmi 
adaptációk, intertextualitás; Catullus 
/ Horatius noster; latinizmusok a 
mai magyar szókincsben). 

állampolgári ismeretek; 
Földrajz: az antik római 
kultúra topológiája. 
Vizuális kultúra: korabeli 
művek és későbbi 
feldolgozások. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Dal, óda, strófaszerkezet, elégia, ekloga, episztola, ars poetica, átváltozás-történet. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világ irodalom – Biblia Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője.  
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Bibliai élethelyzetek, 
magatartásformák, témák, motívumok megismertetése, befogadásának 
képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Szemelvények az Ószövetségből 
(pl. Teremtéstörténet, Káin és Ábel; A 
vízözön, Bábel tornya, József  története, 
Mózes és a tízparancsolat, próféták, Jónás 
története, zsoltárok). 
Szemelvények az Újszövetségből (pl. 
Máté evangéliuma; példabeszédek, 
pl. A tékozló fiú, Az irgalmas 
szamaritánus; a passió, Pál apostol 
„szeretethimnusza”; az Apokalipszis 
egy részlete). 
A bibliai hagyomány továbbélése az 
európai és a magyar szóbeli és írásos 
kultúrában (pl. szókincsben, 
szólásokban, témákban, 
motívumokban). 

A tanuló 
megismer/felismer bibliai 
élethelyzeteket, magatartásformákat, 
témákat, motívumokat; 
tudja néhány közkeletű bibliai szólás, 
állandósult kifejezés eredetét és 
jelentését; 
ismeri a Bibliához kapcsolódó 
ünnepek, hagyományok (karácsony, 
húsvét, pünkösd, vízkereszt stb.) 
eredetét, tartalmát; 
tudatosítja a bibliai motívumok, 
témák, műfajok továbbélését a 
kultúrában; 
ismeri a Biblia máig tartó hatását az 
európai irodalomra és művészetre 
(zene, képzőművészet, film; 
dramatikus hagyomány; 
parafrázisok, adaptációk többféle 
művészeti ágból).  

Vizuális kultúra; Ének-zene: 
a Biblia hatása más 
művészeti ágakra; 
különböző korok bibliai 
témafeldolgozásai, 
különféle művészeti ágak 
példáival. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet, zsoltár, 
próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis.  

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világ irodalom – az európai irodalom a 4–15. században 
(középkor) 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Himnusz, verses epika, rím, középkor. 
A tematikai egység Kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy hagyományaival, 
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nevelési-fejlesztési 
céljai 

kódjaival. A történelmi és művelődéstörténeti korszakolás problémáinak (ókor- 
középkor- reneszánsz fogalmak koordinátái) megértetése, érzékenyítés a 
középkori irodalom sajátosságaira, műfajok, világkép, értékrend, néhány alkotás 
befogadásának támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Szemelvények a 4–14. századi 
európai irodalomból, példák, 
jellemző rövid részletek a különféle 
irodalomtípusokra, 
pl. himnuszköltészet, 
vallomás, legendák; hősi ének, 
trubadúr- és lovagi 
költészet,vágánsdalok. 
Dante: Isteni színjáték (részlet/ek a 
Pokolból). 
Villon művei (pl. egy-két részlet a 
Nagy testamentumból, 15. sz.). 

A tanuló 
megérti a történelmi és 
művelődéstörténeti korszakolás 
problémáit (ókor- középkor- 
reneszánsz fogalmak koordinátái; 
megismerkedik a középkori irodalom 
jellegével az ókeresztény és 
középkori szakaszban; a vallásos és 
világi irodalom együtthatásával; 
felismeri az antikvitás hatását a 
középkorra (pl. Vergilius-Dante); 
néhány szemelvény alapján értékeli 
Dante és Villon életművének 
jelentőségét. 

Vizuális kultúra; Ének-zene: 
a középkori építészet, 
képzőművészet, zene 
néhány alkotása. 
Informatika, könyvtár: 
tájékozódás a Villon-
fordításokról. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Középkori irodalom, himnusz, legenda, vallomás, trubadúr, lovagi költészet, 
vágánslíra, nyugat-európai verselés, rím, tercina, testamentum, balladaforma, refrén. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világ irodalom – az európai irodalom a 14–16. században 
(reneszánsz) 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás Szerkesztett ciklus, kötet, versszerkezet, rím, rímképlet, lírai én, novella, 
reneszánsz. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az eszménykép és műalkotás helyének tudatosítása a hétköznapi életben. A 
reneszánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói magatartások 
befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék fejlesztése. 
Művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás problémáinak tudatosítása. A 
poétikai műveltség továbbépítése (novella, szonettforma, versciklus). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Szemelvények a 14–16. századi 
európai reneszánsz irodalomból. 
Az itáliai kora reneszánsz 
irodalomból: 
Petrarca: Daloskönyv (egy-két 
szonett), 
Boccaccio: Dekameron (egy novella).  

A tanuló 
tudatosítja a legfontosabb 
reneszánsz eszményeket, értékeket, 
tárgyakat, témákat; 
Petrarca és Boccaccio néhány műve 
alapján megismerkedik a kor 
lehetséges/sajátos alkotói 
magatartásaival (kettősségek: tudós 
humanizmus és személyes 
élményanyag, illetve a szórakoztatás 
szándéka); 
pontosítja ismereteit műelemzés 
alapján a novella műfajáról; felismeri 
a szonettformát. 

Vizuális kultúra; Ének-zene: 
a reneszánsz építészet, 
képzőművészet, zene 
néhány alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus.  

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékenységgel Órakeret 
4 óra 
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Előzetes tudás Dramatikus megjelenítés, előadási formák.  
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A helyzetfelismerés és rögtönzés szerepe hétköznapi szituációkban, váratlan 
helyzetek kezelése. 
A megismert emberi magatartásformák mérlegelő megítélése. 
Színház- és drámatörténeti ismeretek drámajátékos tevékenységgel történő 
megközelítése. A dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak vizsgálata, és 
elhelyezése a dráma- és színháztörténet korszakaiban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Néhány sajátos színjátéktípus a 10–
16. században (a középkor és 
reneszánsz vallásos és világi előadási 
formái). Rögtönzés cselekményváz 
alapján. 

A tanuló 
részt vesz a témakörhöz kapcsolódó 
drámajáték előkészítésében és 
előadásában; 
képes rögtönzésre (cselekményváz és 
adott állandó típusok alapján); 
megismer néhányat az európai 
színjátszás máig élő hagyományaiból; 
felismeri az előadásmódok és 
színpadformák sokféleségét a 
középkori játéktípusokban. 

Dráma és tánc: dráma és 
színháztörténet, 
játéktípusok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Commedia dell’arte, farce, misztériumjáték, moralitás, passió, rögtönzés, állandó 
típusok, színpadformák. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Középkori nyelvemlékek Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás Nyelvtörténeti alapismeretek, szórványemlék, szövegemlék, kódex, legenda, 
himnusz.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése. 
Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi emlékeinek 
megértése, értelmezése – összefüggésben a középkori írásbeliség szerepének, a 
nyelvemlékek jelentőségének tudatosításával. Művelődéstörténeti összefüggések 
megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
 
Középkori írásbeliség, műfajok, 
nyelvemlékek. 
Halotti beszéd és könyörgés; 
Ómagyar Mária-siralom. 
 

A tanuló 
értelmezi a magyar nyelvű kultúra 
legkorábbi írásos emlékeit (kötelező 
művek: HB; ÓMS); 
megismeri a középkori írásbeliség 
sajátosságait; 
tudatosítja a nyelvemlékek szerepét, 
jelentőségét és továbbélésüket későbbi 
korokban (l. „Halotti beszéd”-ek) 

Történelem és állampolgári 
ismeretek: a 
könyvnyomtatás 
történetéről; 
könyvtártörténet. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Janus Pannonius portréja Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Időmértékes verselés, disztichon, epigramma, elégia, ars poetica. 
Humanizmus, humanista. Pannónia dicsérete  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Egy humanista alkotó portréjának megismertetése. Az életmű néhány fontos 
témájának tudatosítása, értékelése. Az emberi lét és az embert körülvevő világ 
lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megvitatása, test 
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és lélek viszonyának értelmezési lehetőségei. 
A történeti és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: fogalmak változó 
jelentésének megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Janus Pannonius lírája, jellemző 
témái (pl. öntudat, békevágy, 
betegség). 
Epigrammák és elégiák (pl. Egy 
dunántúli mandulafáról, Búcsú Váradtól, 
Saját lelkéhez). 

A tanuló 
megismeri egy humanista alkotó 
portréját, költői és emberi 
szerepvállalását; személyes 
élményanyagának költészetformáló 
szerepét; 
tudatosítja, értékeli az életmű néhány 
fontos témáját, a lírai alany 
magatartását (pl. költői öntudat, 
művészi becsvágy, búcsúzás, 
betegség, katonáskodás, test és 
lélek); 
megismeri néhány fogalom változó 
jelentését (pl. elégia, epigramma); 
elemzési minimuma: Pannónia dicsérete 
és Janus Pannonius még egy műve. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: a 15. 
sz. kulturális élete 
Magyarországon. 
Vizuális kultúra; Ének-zene: 
a reneszánsz kultúra 
Magyarországon. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, irónia, gúny, 
interkulturalitás, újplatonizmus.  

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Balassi Bálint portréja Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás Reneszánsz, kompozíció, ütemhangsúlyos verselés, lírai én, téma, motívum. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A Balassi-versekben megjelenített magatartásformák és értékek felismerése. A 
szövegvers és dallamra írott énekvers megkülönböztetésének kérdései. 
Életformák találkozásai, értelmezései: végvári élet, költő lét. 
Az életmű megközelítési problémáinak (kötetkompozíció; kéziratos 
énekeskönyv; különféle felfogások: kompozíció / tematika, dallamvers, 
szövegvers) megértését támogató Balassi Bálint portré közvetítése. 
Szövegbefogadási képességek, ritmusérzék fejlesztése: ütemhangsúlyos formák 
ritmizálása, a Balassi-strófa azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Balassi Bálint lírája; költői 
tudatosság; az életmű néhány 
tematikus és formai jellemzője. 
Egy katonaének (kompozíció, 
értékrend). 
Legalább további két mű 
értelmezése (szerelmi tematika, pl. 
Júlia-vers / Célia-vers; istenes 
tematika, zsoltárparafrázis vagy 
könyörgésvers, pl. Adj már 
csendességet) 
Megformáltság, szerkezet (pl. 
aranymetszés, hárompillérű 
kompozíció). 

A tanuló 
megismeri az alkotó költői portréját 
és magatartását (az életmű 3-4 
darabja nyomán); 
tudatosítja az életmű megközelítési 
problémáit (kötetkompozíció; 
kéziratos énekeskönyv; különféle 
felfogások: kompozíció / tematika); 
megkülönbözteti a dallamvers és 
szövegvers fogalmát; 
tud ritmizálni ütemhangsúlyos 
formákat, felismeri a Balassi-strófát; 
elemzési minimuma: Egy katonaének 
és még egy-két mű.  

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: a 16. 
sz. kulturális élete 
Magyarországon. 
Vizuális kultúra: a 
reneszánsz kultúra 
Magyarországon; az 
aranymetszés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés, 
rímelhelyezkedés, Balassi-strófa.  
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világ irodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus 
(16–17. század) 

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás Reneszánsz, humanizmus, reformáció.  
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A reneszánsz, barokk, klasszicista életeszmény mai tanulságai. 
A kronológiai tájékozottság, a fogalmi műveltség, a történeti érzék 
továbbfejlesztése (pl. művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílusirányzat, 
irányzatok egymás mellett élése); képesség a reneszánsz és a 
barokk/klasszicizmus alapvető formai és stílusjegyeinek azonosítására, 
megnevezésére.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A reneszánsz kései szakasza 
(manierizmus). 
Szemelvény a korszakból: Cervantes: 
Don Quijote (részlet). 
Barokk és klasszicizmus a 17. 
században (háttér, tematika, stílus- és 
formajegyek). 
Szemelvényrészletek az 
irányzatokról, szerzőkről, művekről.  

A tanuló 
ismeri a fogalomhasználati 
problémákat (művelődéstörténeti 
korszak, korstílus, stílusirányzat); 
tisztában van irányzatok egymás 
mellett élésével; 
meg tudja különböztetni a 
reneszánsz / barokk / klasszicizmus 
alapvető formai és stílusjegyeit, 
ismeri ezek esztétikai hátterét; 
műismereti minimuma: Cervantes: 
Don Quijote (részlet). 

Vizuális kultúra; Ének-zene: 
az irányzatokhoz 
kapcsolódó, jellemző 
alkotások formajegyei 
(minden művészeti ágból).  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Barokk, klasszicizmus; korstílus, stílusirányzat.  

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. 
században és Shakespeare 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás A drámai műnem. A tragédia műfaja, alapfogalmai. 
Drámai szövegek olvasása, elemzése, előadása, egy dráma ismerete.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A végzetszerűség és az egyéni felelős cselekvés dilemmája. 
A szeretetteljes kapcsolat próbái. Konfliktushelyzetek kezelésének módjai. 
A művekben felvetett erkölcsi problémák mérlegelő megítélése. 
A műismereti tájékozottság, a kulturális emlékezet növelése (Shakespeare-
szállóigék felidézése); az angol reneszánsz színház és dráma jellemzői, a 
shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet befogadása, a dráma létformájának, a 
dramaturgiai jellemzőknek a megértetése drámajátékkal. Színházlátogatás, illetve 
színházi előadás élményének megbeszélése. Reflektálás Shakespeare drámaírói 
életművének, művészetének mai hatására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Az angol színház a 16–17. században 
(színház, előadás és dramaturgia 
összekapcsolódása). 
Shakespeare egy drámája (Hamlet / 
esetleg Romeo és Júlia vagy más, 
választott mű).  

A tanuló 
ismer néhány Shakespeare-témát, 
szállóigét; 
képes egy mű részletes elemzése 
kapcsán a hősök jellemzésére, 
magatartásuk, konfliktusaik 
értékelésére; 
megérti a befogadói elvárások 
(korabeli közönség) és a dramaturgia 
összefüggését; 
részt vesz egy jelenet kidolgozásában 
és előadásában; 
felismeri a dráma másik létformáját 
(aktuális színházi előadások, 
rendezői értelmezések hatásával); 

Vizuális kultúra; Ének-zene; 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: illusztrációk, 
zenei és filmes 
feldolgozások 
Shakespeare-művekből. 
Dráma és tánc: 
színháztörténet, 
színházművészet, színpadi 
hatás. 
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értékeli az újrafordítások, filmes 
feldolgozások szerepét; 
lehetőség szerint megtekint egy 
színházi előadást (vagy felvételét); 
műismereti minimuma: egy 
Shakespeare-dráma elemző 
feldolgozása és memoriter: egy 
monológ/részlete; 
alkalmassá válik az adott műről szóló 
vélemények kritikus befogadására; 
egy szóbeli érettségi témakör 
anyagának összeállítására és az abban 
megjelölt feladat kifejtésére.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv, drámai jellem, blank verse. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház 
(17. század) 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Barokk és klasszicizmus a 17. században. Ars poetica. 
Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum. 
Lehetséges: Fösvény vagy más Molière-mű ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős megítélése. 
Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya. 
A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, szabályok); a 
korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggésének felismertetése. A komikum 
műfajformáló minőségének és változatainak megértése pl. drámajátékban való 
részvétel révén. Műelemző képesség fejlesztése: egy mű részletes elemzése, a 
hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik értékelése. Színházlátogatás, 
illetve színházi előadás élményének megbeszélése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A klasszicizmus elvárásai. Tragédia 
és komédia. 
A francia színház a 17. században 
(színház, előadás és dramaturgia 
összekapcsolódása). 
Molière: Tartuffe (vagy más műve). A 
komikum megjelenési formái. 

A tanuló 
felismeri a klasszicista normatív 
esztétika sajátosságait (műfaji 
hierarchia, szabályok); a korabeli 
elvárások és a dramaturgia 
összefüggését; 
megérti a komikum műfajformáló 
minőségét és változatait (helyzet- és 
jellemkomikum); 
képes egy mű részletes elemzése 
kapcsán a hősök jellemzésére, 
magatartásuk, konfliktusaik 
értékelésére; 
részt vesz egy jelenet kidolgozásában 
és előadásában; 
lehetőség szerint megtekint egy 
színházi előadást (vagy felvételét); 
műismereti minimuma: egy Molière-
mű elemző feldolgozása és 
memoriter: egy részlet; 
alkalmassá válik az adott műről szóló 
vélemények kritikus befogadására; 
egy szóbeli érettségi témakör 
anyagának összeállítására és az abban 
megjelölt feladat kifejtésére.  

Dráma és tánc: 
színháztörténet, a színpadi 
kísérő zene, a koreográfia. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, mértéktartás, 
helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, jellemtípus, bizalmas, rezonőr. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Barokk, eposz, eposzi konvenciók (kellékek). 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morális 
gondolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A hazához való 
kötődés erősítése, a Zrínyi által képviselt értékek elfogadása. 
Tájékozottság a stíluskorszakokban, a stílus-és formaérzék fejlesztése: a barokk 
formajegyeinek, a világkép és műfajok, poétikai/retorikai megoldások 
összefüggéseinek megismertetése (az irodalmi művekben és más művészeti 
ágakban). A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének bemutatása. Az 
olvasott művek befogadásának, megértésének támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Magyar barokk irodalom. 
Szemelvény: Pázmány Péter 
értekező prózájából (hitvita, 
prédikáció). 
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 
(részletek); a barokk eposz 
(szerkezet; koncepció; 
embereszmény /a főhős mint 
Krisztus katonája; értékrend). 

A tanuló 
felismeri a barokk formajegyeit az 
irodalmi művekben és más művészeti 
ágakban is, összhangban az 
irodalommal; 
megismeri világkép és műfajok, 
poétikai / retorikai megoldások 
összefüggését; 
tisztában van az eposzi kellékek 
hagyományozódásával, az antik és 
barokk eposzok különbségével 
(koncepció, szerkezet, értékrend, 
embereszmény); 
műismereti minimuma: Zrínyi Miklós: 
Szigeti veszedelem (részlete). 

Vizuális kultúra; Ének-
zene: a barokk 
formajegyei a 
festészetben, 
építészetben, a zenében.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, 
körmondat. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világ irodalom – az európai irodalom a 18. században Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás Felvilágosodás, klasszicizmus, regény, regényműfaji változatok. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, élethelyzeteknek 
elhelyezése többféle értelmezési kontextusban; az erkölcsi és esztétikai 
ítélőképesség fejlesztése. 
A felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák. 
A szabadság eszményének különböző megközelítései. Összehasonlítás és 
megkülönböztetés: az eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és stílusirányzat 
kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések megvilágítása. Szemelvények, 
művek értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
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A felvilágosodás irodalmának 
jellemző műfajai és stílusirányzatai: 
klasszicizmus, szentimentalizmus 
(érzékenység), rokokó. 
Művek, szemelvények az angol, 
francia és német irodalomból, 
pl. Defoe, Swift, Jane Austen; 
Voltaire, Rousseau; Goethe, Schiller 
különféle műfajú alkotásaiból. 
A választott szerzőkhöz, művekhez 
kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 
megkülönbözteti az eszmetörténeti 
korszak, filozófiai irányzat és 
stílusirányzat kategóriáit; 
megismeri a bölcseleti háttér és a 
stílusirányzat, műfaj, tematika 
néhány összefüggését, az egyes 
irányzatok jellemző tendenciáit, 
irodalmi műfajait, máig ható 
kérdésfeltevéseit az európai 
irodalmakból vett egyes 
szemelvények alapján; 
választható beszámolót készíthet 
olvasmányélménye vagy látott 
színházi élménye alapján (pl. Defoe, 
Jane Austen, Schiller művei); 
műismereti minimuma: Swift, 
Voltaire, Goethe egy-egy művének 
/részletének ismerete. 

Vizuális kultúra; Ének-zene: 
klasszicizmus, rokokó más 
művészeti ágakban; 
megzenésített irodalmi 
művek (pl. Goethe, 
Schiller alkotásai). 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek; 
Filozófia; Etika: a 
felvilágosodás korának 
bölcselete; értekezések a 
kor szerzőitől. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és fikció, 
elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, énregény, levélregény, 
tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus hangnem).  

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz 
Mihály, Berzsenyi Dániel 

Órakeret 
20 óra 

Előzetes tudás Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének néhány jellemzője. 
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése által a 
nemzeti és az európai identitás erősítése. Az egyén és közösség problémáinak 
európai és hazai dimenziói: polgárosodás, parlagiasság. 
Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló törekvések 
megbecsülése. 
A magyar nyelv ügyében született legfontosabb programok, értekezések 
gondolatainak; Kazinczy tevékenységének; a magyar felvilágosodás időszakának, 
irodalmi életének, néhány sajátosságának megismertetése; a nyelvújítási 
mozgalom jelentőségének tudatosítása. 
Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák felismertetése, 
összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének jellegével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A 18. század irodalma a 
felvilágosodás előtt 
(a kuruc költészethez kapcsolódó 
irodalmi formák; Mikes Kelemen: 
Törökországi levelek részlete). 
A felvilágosodás korának irodalma. 
Művelődési programok. Bessenyei 
György értekező prózai művének 
részlete (pl. Magyarság). 
Alkotói csoportok, irodalmi 
központok, sajátos életutak (pl. 
Batsányi János, Kármán József). 
Kazinczy Ferenc irodalomszervező 
tevékenysége és írói munkássága 
(legalább egy epigrammája). 
Csokonai Vitéz Mihály portréja; 

A tanuló 
ismeri a magyar nyelv ügyében 
született legfontosabb programok, 
értekezések gondolatait; Kazinczy 
tevékenységét; a magyar felvilágosodás 
időszakának, irodalmi életének néhány 
sajátosságát; 
tudatosítja a nyelvújítási mozgalom 
jelentőségét; 
tisztában van Csokonai és Berzsenyi 
életművének jellegével, az alkotók 
helyével, szerepével a magyar irodalom 
történetében; felismer jellemző 
stílusirányzatokat, műfajokat, 
verstípusokat és versformákat; 
műismereti minimuma: Mikes 

Vizuális kultúra; ének-
zene: stílusirányzatok 
egymásmellettisége a 18. 
században. 
Földrajz: a témakörhöz, 
az alkotókhoz 
kapcsolódó topológia.  
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életművének műfaji, formai és 
stiláris sokszínűsége A Reményhez, A 
tihanyi Ekhóhoz és még legalább egy 
mű (pl. Az estve, Tartózkodó kérelem, A 
Magánossághoz) alapján. 
Berzsenyi Dániel portréja; jellemző 
műfajok, témák, életérzések 
költészetében. A közelítő tél, A 
magyarokhoz I. és legalább még egy 
mű (pl. Levéltöredék barátnémhoz, 
Osztályrészem) értelmezése. 
Csokonai és Berzsenyi hatása, 
továbbélése a későbbi magyar 
költészetben.  

Kelemen: Törökországi levelek (részlet), 
Kazinczy Ferenc egy epigrammája; 
Bessenyei György egy értekező prózai 
részlete; Csokonai Vitéz Mihály: A 
Reményhez; A tihanyi Ekhóhoz és egy mű; 
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél, A 
magyarokhoz I. és egy mű. 
Csokonai és Berzsenyi kapcsán 
alkalmassá válik legalább 3-4 alkotásuk 
és a műveikről szóló vélemények, 
elemzések értelmezésére; egy-egy 
szóbeli témakör kifejtésére; 
memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, szimultán 
ritmus, bölcseleti óda, elégiko-óda, elégia, dal, episztola, létösszegzés, időszembesítő 
verstípus.  

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világ irodalom – az európai irodalom a 19. század első 
felében (romantika, romantika és realizmus) 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője.  
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény és valóság viszonyának 
értelmezése. Embertípusok, életvezetési stratégiák, eszmei és erkölcsi törekvések 
értékelése. 
A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a kritikus, 
realista szemlélet együtthatásának megértetése. Felkészítés a stiláris és hangnemi 
összetettség, az irónia és a groteszk befogadására. Információgyűjtés- és 
feldolgozás, szövegalkotás, értelmező képességek: házi olvasmány önálló 
feldolgozása, beszámoló készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A romantika irodalmának jellemzői 
(esztétikai elvek, művészi szabadság, 
stílus- és formajegyek; ironikus 
látásmód, groteszk minőség). 
Új műfajok, formák (pl. történelmi 
regény, bűnügyi történet, drámai 
költemény, verses regény). 
Társadalmi típusok (felesleges és 
karrierista hősök, hivatalnokok) 
megjelenése a romantikával egyidejű, 
realista szemléletű művekben. 
Művek, szemelvények az 
angol/amerikai, francia, német és 
orosz irodalomból, 
pl. Byron, Shelley, Keats; Poe; Victor 
Hugo, E. T. A. Hoffmann, Puskin 
vagy mások alkotásaiból; illetve 
Balzac, Stendhal, Gogol műveiből. 
A választott szerzőkhöz, művekhez 
kacsolódó fogalmi ismeretek.  

A tanuló 
felismeri az életművek 
egymásmellettiségét az 1830-as 
években (klasszika, romantika, 
realizmus tendenciái, l. 
Goethe/Hugo/Stendhal, Balzac) és a 
romantika korstílus-jellegét, 
jelentőségét; a romantika és a kritikus, 
realista szemlélet együtthatását; 
megismeri az irodalmi liberalizmus 
szerepét és hatását az esztétikára (új 
műfaji változatok; stiláris és 
hangnemi összetettség, irónia és 
groteszk); 
műismerete: Shelley, Keats, Poe, V. 
Hugo, E. T. A. Hoffmann, Puskin, 
illetve Balzac, Stendhal, Gogol egy-
egy művének / részletének ismerete; 
képes egy választott/kijelölt epikai 
alkotás (házi olvasmány) elemző 
bemutatására a közös értelmezés 
után; 
beszámolót/könyvajánlót készíthet 
egyéni olvasmányélménye alapján a 
korszak műveiből; 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek; 
Vizuális kultúra; Ének-
zene: a romantika 
művészete. 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: a romantika, 
romantikus mai 
médiaértelmezése.  
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alkalmassá válik a korszakról, a 
szerzőkről, művekről szóló 
vélemények kritikus befogadására, 
egy lehetséges szóbeli tétel 
kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, történelmi 
regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény.  

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Klasszicizmus és romantika. Tragédia, drámai szerkezet. A tragikus hős 
összeomlása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Élet-válaszutak a különböző helyzetekben. 
A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése. A „nemzeti dráma” 
mint közös ismeret. 
A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus értékelése. 
Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére (problematika, 
drámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, „megoldás”). Érvelő képesség: 
álláspontok megismerése, összevetése, értékelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Katona József: Bánk bán – sok 
szempontú műértelmezés. Pl. 
magánéleti és közéleti konfliktus, 
alapkérdések; 
a szereplők körei, Bánk összeomlása; 
a címszereplő megítélésének 
változatai; 
felépítés, szerkezeti megoldások (az 
V. felvonás szerepe).  

A tanuló 
ismeri a magyar színház történetének 
néhány sajátosságát (az állandó magyar 
színház hiányát, törekvéseket a 
létrehozására); 
képes elemezni nemzeti tragédiánk 
sajátosságait (problematika, drámai 
szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, 
„megoldás) 
megismer néhány álláspontot a 
műértelmezéshez; 
lehetőség szerint megtekint egy 
színházi előadást (vagy felvételét), és 
közös elemzéssel értékelik az adott 
interpretációt; 
műismereti minimuma: a tragédia (házi 
olvasmány) elemző feldolgozása és 
memoriter: részlet(ek) a műből; 
alkalmassá válik a mű értelmezéseinek 
kritikus befogadására; egy szóbeli 
érettségi témakör anyagának 
összeállítására és az abban megjelölt 
feladat kifejtésére. 

Ének-zene: 
operafeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, drámai nyelv, 
klasszicizmus és romantika.  

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Kölcsey 
Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órakeret 
17 óra 

Előzetes tudás Romantika; néhány népdal; ismeretek Kölcseyről, Vörösmartyról. 
Kölcsey Ferenc: Hymnus, Huszt ; Vörösmarty Mihály: Szózat  

A tematikai egység Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések 
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nevelési-fejlesztési 
céljai 

szellemi hátterének megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. Az 
alkotók műveiben megjelenített egyéni és nemzeti sorsproblémák megértése és 
értékelése. A reformkor–nemzeti romantika–népiesség fogalmak tartalmának, 
szerepének és jelentőségének felismertetése. Kölcsey- és Vörösmarty-művek 
befogadásának, értelmezésének elősegítése, jelentőségük megértése, elfogadása. 
A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Magyar irodalmi élet a 19. század 
első felében; orgánumok, 
folyóiratok, alkotói csoportok. A 
reformkori nemzeti romantika. 
A népiesség programjai. 
Kölcsey Ferenc alkotói portréja; 
közéleti szerep, egyéni és közösségi 
sors. Hymnus és még egy lírai 
alkotása (pl. Elfojtódás; Vanitatum 
vanitas; Zrínyi dala; Zrínyi második 
éneke). 
Értekező prózája (pl. Nemzeti 
hagyományok és / vagy a Parainesis 
részlete). 
Vörösmarty Mihály portréja. 
Romantikus világlátás, tematika és 
képalkotás lírában és drámában a 
Szózat; Előszó és még egy-két lírai 
alkotás (pl. Késő vágy; Gondolatok a 
könyvtárban; Az emberek, A vén cigány) 
alapján, illetve a Csongor és Tünde 
értelmezésével (pl. alapkérdések, 
értékszerkezet, motívumok, műfaji 
sajátosságok: mesejáték/drámai 
költemény).  

A tanuló 
ismeri a magyar irodalom néhány 
sajátosságát a 19. század első felében; 
felismeri a reformkor-nemzeti 
romantika-népiesség fogalmak 
tartalmát, szerepét és jelentőségét; 
tisztában van Kölcsey és Vörösmarty 
életművének jellegével, az alkotók 
helyével, szerepével a magyar 
irodalom történetében; 
műismereti minimuma: Kölcsey: 
Hymnus, Huszt és még egy lírai mű, egy 
értekező prózai részlet; Vörösmarty: 
Szózat, Előszó és még egy-két lírai mű, 
valamint a Csongor és Tünde; 
memoriterek; 
Kölcsey és Vörösmarty kapcsán 
alkalmassá válik legalább négy 
alkotásuk és a műveikről szóló 
vélemények, elemzések értelmezésére; 
egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; 
memoriterek tolmácsolására. 

Vizuális kultúra; Ének-
zene: a magyar romantika 
más művészeti ágakban. 
Földrajz: az alkotókhoz 
kapcsolódó topológia. 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: a 
reformkori művelődés és 
társadalmi élet. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, intelem, 
értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, romantikus irónia, drámai 
költemény. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Életmű – Petőfi Sándor Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény, életkép, 
episztola, felező tizenkettes versforma. Ismeretek Petőfi életútjáról, műveiről. 
Anyám tyúkja; Füstbe ment terv; János vitéz; Az Alföld; Nemzeti dal és más lírai 
alkotások. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; Petőfi jellemző témáinak, 
műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak megkülönböztetése, 
jellemző hangnemeinek (pl. humor és irónia) befogadása. 
A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 
Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására. Petőfi műveiről szóló 
vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Petőfi Sándor életműve. 
Pályaszakaszok (életérzések, 
költői magatartás) és jellemző 
alkotások. 
A népi szemléletmód hatása; 
romantika és népiesség. 
Témák (pl. szerelem, táj, ars 

A tanuló 
ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; 
Petőfi helyét, szerepét a magyar irodalom 
történetében; költészetének jellegét; 
tisztában van a romantikus korstílus és a 
népiesség stílustendenciájának 
együtthatásával; 

Hon és népismeret: Petőfi 
emlékhelyek. 
Földrajz: Petőfi 
életútjának topológiája. 
Vizuális kultúra; Ének-
zene: a romantika 
művészete, Petőfi művek 
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poetica), versciklusok; lírai 
műfajok és líratípusok (pl. dalok, 
helyzetdalok, ódák, elégiák, 
rapszódiák; tájlíra, forradalmi 
látomásvers) és versformák 
változatossága; 
A puszta, télen; A XIX. század 
költői; Európa csendes, újra 
csendes…; Szeptember végén, és még 
legalább három-négy lírai alkotás 
elemző feldolgozása. 
Verses epika (pl. A helység 
kalapácsa mint eposzparódia; 
és/vagy Az apostol. 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemző kortárs 
irodalmi megjelenítésére; az 
evokáció, az intertextualitás 
néhány példája. 

műelemzések során megismeri Petőfi 
jellemző témáit, műfajait, poétikai 
megoldásait, versformáit; 
megkülönbözteti jellemző hangnemeit (pl. 
humor és irónia); 
képes önálló műértelmezés 
megfogalmazására; 
műismereti minimuma: Az Alföld; Nemzeti 
dal ; János vitéz; A puszta, télen; A XIX. 
század költői; Európa csendes, újra csendes…; 
Szeptember végén és még három-négy mű és 
memoriterek; 
képessé válik Petőfi életművének 
bemutatására (legalább 10–12 lírai és 1–2 
verses epikai alkotás alapján); a műveiről 
szóló vélemények, elemzések 
értelmezésére, kritikus befogadására; egy 
szóbeli témakörben kijelölt feladat 
kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

feldolgozásai 
(hangoskönyv, színház, 
rajzfilm, dal). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, látomásköltészet, ars 
poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Látásmód – Jókai Mór Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás Romantika, romantikus ábrázolásmód, romantika és népiesség, heroizmus és 
humor, regényműfaji változatok, történelmi regény, anekdota, anekdotikusság. 
A kőszívű ember fiai vagy más regénye.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A Jókai-regényekben fölmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-közösségi 
problémakörök felismerése. Értékek és szerepek konfliktusai. 
Jókai művének/műveinek ismeretében, azok olvasására építve beszélgetés, vita a 
korabeli és a mai olvasóközönség befogói elvárásainak különbségéről, a 
különbség megértése. A befogadói horizont tágítása: Jókai alkotásmódjának 
jellemzői, a romantikus ábrázolásmód sajátosságai és a romantikus regény 
jellemző műfaji változatai. Felkészítés egy regény sokoldalú megközelítésére, 
önálló véleménykifejtésre. A történetmondás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Jókai alkotásainak jellemzői, műfaji 
változatok az életművében; 
regényírói művészetének sajátosságai 
a romantikus prózaepika jegyében. 
Jókai Mór: Az arany ember (esetleg 
más regényének) elemző értelmezése 
sok szempontú megközelítéssel, 
pl.: a romantika megjelenési formái; 
műfaji változat; szerkezet, 
jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, 
nézőpont, közlésformák; hangnemi 
és motivikus összetettség. 
Problematika (az adott műhöz pl. 
természet és civilizáció, bűn és 
büntetés, kettős jellem).  

A tanuló 
tisztában van a korabeli és a mai 
olvasóközönség befogadói 
elvárásainak különbségével; 
ismeri Jókai helyét a magyar 
regényirodalom történetében, 
alkotásmódjának jellemzőit; 
felismeri a romantikus ábrázolásmód 
sajátosságait és a romantikus regény 
jellemző műfaji változatait; 
képes egy regény sok szempontú 
megközelítésére, saját álláspont 
kifejtésére; 
műismereti minimuma: egy regénye: 
Az arany ember (vagy más, pl. Egy 
magyar nábob, Fekete gyémántok) 
egy regényelemzés kapcsán képes 
önálló szóbeli tétel keretében egy 
elemzési feladat kifejtő megoldására. 

Hon és népismeret; történelem, 
társadalmi és állampolgári 
ismeretek; vizuális kultúra; 
ének-zene: a romantika 
művészete. 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: Jókai-művek 
filmes feldolgozásai. 
Földrajz: a regény/ek 
topológiája. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, anekdota. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 
végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a művelt 
köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáit. 
Képes a beszédhelyzetnek, témának, célnak, közönségnek megfelelő szóbeli és 
írásbeli megnyilatkozásra. 
Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 
Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informatikai 
technológiákra épülő) információhordozók használatát is. Képes arra, hogy 
önállóan eligazodjon az információk világában; értelmesen tudj élni az önképzés 
lehetőségeivel. Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az 
audiovizuális, digitális szövegeket. 
Bizonyítja különféle szövegek megértését a szöveg felépítésére, grammatikai 
jellemzőire, témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel. Össze tudja foglalni a 
szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az olvasott 
szöveg tartalmával kapcsolatos véleményét szóban és írásban megfogalmazni, 
indokolni. Képes szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és 
értelmezésére, e képesség alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. 
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített 
értékeket, erkölcsi kérdéseket, motivációkat, magatartásformákat. 
Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra ezek 
gyakori műfajaiban. Képes definíció, magyarázat, prezentáció, egyszerűbb 
értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt 
problémákkal összefüggésben, maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, 
problémákat. Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit. 
Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, jelentéstani, 
helyesírási jelenségek önálló fölismerésére, a tanultak tudatos alkalmazására. 
Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő 
szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. Képes órai 
eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelenő álláspontok 
azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények 
megértésére, saját véleménye újrafogalmazására. 
Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a 
világirodalom kiemelkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott művekről. 
Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek 
bemutatásra, a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszer, lényegre törő 
ismertetésére, értelmezésére. 
Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai eszközök helyes 
alkalmazásával, tudatos szövegmondással. 

 

11–12. évfolyam 

A magyar nyelvi képzés célja a szövegelemzési jártasság fokozatos bővítése a tanult szövegtani, jelentéstani, 
stilisztikai, retorikai ismeretekkel; a kritikai érzék továbbfejlesztése különféle műfajú és témájú és megjelenésű (pl. 
multimédiás-digitális, audiovizuális) szövegek értelmezésében, szerkezeti és stiláris minőségének értékelésében, 
saját szövegek alkotásában. 

A tevékenységek iránya kiterjed a nyelvi norma és a társadalmi igény összefüggéseinek vizsgálatára, a saját 
nyelvhasználat kontrollja; a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvváltozatok szókincsének, elem- és 
szabálykészletének tudatos használata. A nyelvi tudatosság fejlesztésének része a helyesírási ismeretek kibővítése. A 
tanulási képesség továbbfejlesztése, az önálló adatgyűjtés módszereinek kiegészítése a könyvtári katalógusok, 
bibliográfiák használata mellett a számítógépes adatbázisokkal, az internet kínálta lehetőségekkel. 

A nyelvi képzés életszerű, gyakorlati tudásösszetevője a kommunikációs zavarok felfedezése, értelmezése, 
kezelési módok keresése. 
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A nyelvi magatartás és az általános nyelvi kultúra részeként cél a retorikai tudás növelése, ennek keretében 
néhány klasszikus és mai szónoki beszéd, értekezés műfaji jellemzőinek megfigyelése (szerkesztésmód, nyelvi 
kifejezésmód, retorikai eszközök használata); az érvelés technikájának megismerése és alkalmazása: érvek, 
ellenérvek felsorakoztatása. Mind a problémamegoldó gondolkodást, mind a kreativitást növeli, ha a tanuló 
ismeri a deduktív vagy induktív érvelést, a cáfolat módszereit; képes szónoklatnak, alkalmi beszédnek vagy ezek 
egyes részleteinek önálló kidolgozására. Retorikai tudását megfelelően képes használni a tanulásban és a 
társadalmi nyilvánosságban. 

Elvárt a kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ nyelvei között, továbbá a 
legfontosabb nyelvemlékeink (A Tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom) megismerése. 

A nyelvi tanulmányok eredményeképpen a tanuló képes hosszabb fölkészülést igénylő szóbeli és írásbeli 
feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő anyaggyűjtésre és válogatásra többféle 
forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék készítésére. 

A nyelvtörténeti és leíró nyelvtani ismeretek birtokában kész felelős magatartásra a magyar nyelv értékeinek 
őrzésében. A magyar nyelv rendszeréről, a beszédnek a társadalomban és az egyén életében betöltött szerepéről 
tanultak áttekintésével fölkészül az érettségire és a továbbtanulásra. 

Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A műveltségépítés 
szempontja a hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének megfigyelése, megnevezése 
és értelmezése: új regénytípusok és regényszerkezetek, a tárgyias líra, az összetett hangneműség, a groteszk és az 
irónia szerepének megértése. 

Az irodalmi olvasmányok jellegéből következően fejlesztési cél a magyar és az európai hagyományok és a 
modernség együtthatásának, egyedi megjelenési formáinak észrevétele, megnevezése az életművekben, az egyes 
alkotásokban; stílusirányzatok jellemző, esetleg mozgalomszerű vonásainak bemutatása néhány irodalmi és 
képzőművészeti alkotásban;a tárgyalt korszak stílusirányzati sokszínűségének megismerése, az egyes irányzatok 
egymás mellett éléséből néhány következtetés megfogalmazása. 

Az irodalomértést elmélyítő, az önkifejezést, a gondolkodást támogató tevékenység művek összehasonlítása 
adott tematikai, poétikai szempont követésével szóban és írásban; nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli 
(pl. prezentáció) bemutatása különböző nézőpontból, illetve különféle címzetteknek, önálló műelemzés készítése 
közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai alkotásról többféle elemzési szempont alkalmazásával. Mind az érvelő 
lépességet, mind a szociális kompetenciák, mind az erkölcsi gondolkodás fejlesztését támogatja a jellemző 
hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, konfliktushelyzetek (pl. szerelem, megbocsátás, felnőtté válás, bűn, 
bűnhődés, hazugság, kiszolgáltatottság), személyiségdilemmák felfogása, értelmezése, megvitatása. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztését célozza néhány szerző és mű 
utóéletének, hatásának megfigyelése az irodalmi hagyományban, a kortárs irodalomban, más művészeti ágakban. 

Alapvető irodalomszemlélet az irodalmi művek egymásra utaltságának megértése és ennek példáiként az 
irodalmi szövegek összekapcsolódását bizonyító szövegek gyűjtése, megfigyelése, a rájátszás, az evokáció, 
intertextualitás, reflexió példáinak elemzése, végül annak néhány példával való bizonyítása, hogy az irodalom 
egyrészt folyamatos, másrészt történetileg változó hagyomány. E témakörbe tartozó tevékenység műfaji, poétikai 
fogalmak változó jelentésének megfigyelése, bizonyítása, a szépirodalom nyelvének megváltozását jelző 
jelenségek megfigyelése. Az önálló ismeretszerzés elengedhetetlen feltétele a rendszeres könyvtárhasználat (ide 
értve az internet adta lehetőségeket is), azaz az ismeretterjesztő (például műelemző, művelődéstörténeti, 
művészettörténeti, nyelvészeti) irodalom – audiovizuális, digitális források – alkotó felhasználása feljegyzés, 
beszámoló, értekezés, kiselőadás, hozzászólás, prezentáció formájában. E tevékenység része a hosszabb 
fölkészülést igénylő szóbeli és írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő 
anyaggyűjtés és válogatás többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék készítése. 

Az önálló tájékozódás igényével is összefügg a nyitottság a jelenkori irodalmi szövegek befogadásában, 
megértésében a szokatlan szerkezetű, nyelvhasználatú művek, a magyar és az európai szöveghagyományt újraíró, 
újraértelmező művek befogadása iránt. E témakörben is kívánatos a tájékozódás a kortárs irodalmi 
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nyilvánosságban, például antológiákban, az irodalmi ismeretterjesztés (könyvajánlás, könyvismertetés) 
műfajaiban, a televíziós, a filmes adaptáció néhány kérdésében. 

Cél az irodalom határterületeihez tartozó modern kori alkotások feldolgozása, egy-két tipikus írott, digitális 
és filmes-audiovizuális műfaj megismerése. A kortárs irodalmi élethez tartozik az irodalom megjelenéseinek 
kutatása, felismerése más közegekben (pl. filmen, rajzfilmen, televízióban, képregényben, hangzó közegben – pl. 
hangoskönyv, rádiójáték, megzenésített vers –, digitális közegben – pl. internetes közlés, multimédiás kiadás –); 
az adaptáció, a műfajcsere jelensége, jellegzetes megoldásai a posztmodern, kortárs magas művészeti és 
szórakoztató művekben. Fontos feladat a szórakoztató irodalom hatásának, vonzerejének és csapdáinak 
értelmezése (pl. tipikus műfajainak, helyzeteinek, motívumainak bemutatása, kultuszalkotások megismerése). 

A továbbtanulásra való fölkészülésként feladattá tehető egyéni „kutatómunka” alapján nagyobb lélegzetű 
dolgozat megírása, prezentáció készítése a könyvtárhasználat, digitális források alkalmazása, szakszerű 
anyaggyűjtés, rendezés, kidolgozás, forrásjelölés tudásanyagának hasznosításával; tematikus tájékozódás 
nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő információforrásokban (például irodalmi adatbázisok, CD-ROM, 
magyar elektronikus könyvtár), irodalmi és más kérdések megvitatásához információk kiválasztása és 
újrarendezése. 

A szűkebb régióhoz, településhez, a hazához való kötődés érzését erősíti a tájékozódás a régió, a település 
kulturális, irodalmi hagyományaiban a helyi kultúraközvetítő intézmények körében. 

1.2.1.3 Magyar nyelv 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kommunikáció Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai  

A különböző kommunikációs színtereknek és helyzeteknek megfelelő nyelvi és 
nem nyelvi jelek használata. Az egyes helyzetek által megkívánt formák 
megsértésének dekódolása, a szándék felismerése, megfelelő kezelése. 
A kommunikációs zavarok felismerésére és feloldására néhány taktika elsajátítása. 
A manipulációs szándékok felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és 
magatartás megtalálása ismeretlen kommunikációs helyzetben is. 
Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 
A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken, valamint 
az internetes felületeken előforduló manipulációs szándékok, hibás 
következtetések felismerése. 
A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési szándékának 
felismerése. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: reklám, 
meggyőzés, manipuláció. 
Vizuális kultúra: képi 
közlés. 
Dráma és tánc: szituációk, 
dialógusok értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kommunikációs zavar. Manipuláció. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Retorika Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő szövegek értelmezése 
és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. Kulturált véleménynyilvánítás.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A klasszikus retorika alapfogalmainak megismertetése, ezek alkalmazása a 
tanulók életével, mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalásokban. 
A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megismertetése. 
Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges nyelvi, 
gondolkodási képességek fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása. 
A szónok tulajdonságai, feladatai. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 

121 



A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 
A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a 
megszólalásig. 
Az érv felépítése. 
Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése. 
Az érvelési hibák. 
A cáfolat módszerei. 
A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése. 
A hatásos előadásmód eszközei. 
Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, prezentáció stb. 
A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és 
szövegfonetikai eszközök) és nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a különféle 
szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés különböző 
formáiban. 
A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző helyzetekben. 
Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmácsolása. 

antik szónokok, neves 
magyar szónoklatok (pl. 
Kölcsey, Kossuth, Deák). 
Közéleti 
megnyilatkozások 
retorikája. 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: a 
meggyőzés, befolyásolás, 
a hatás eszközei. 
Dráma és tánc: a színpadi 
beszéd retorikai elemei, 
klasszikus monológok 
értelmezése. 
Matematika: bizonyítás, 
érvelés, cáfolat. 
Filozófia: Érvelési 
szerkezetek tudatosítása 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, törvényszéki), alkalmi 
beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás). 
Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat megnyerése, 
témamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, kitekintés). 
Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem. 
Érvelés, indukció, dedukció. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Általános nyelvészeti ismeretek Órakeret 4 
óra 

Előzetes tudás Kommunikáció, jelentéstan. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: általános, összefoglaló ismeretek 
a nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az ember mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a kommunikáció és az ember 
elválaszthatatlan egysége. 
A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része. 
A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb nyelvtípusok és 
jellemzőik (az anyanyelvhez és más, tanult, ismert nyelvek jellemző 
tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése). 
Nyelvi identitás. 
Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek.  

Idegen nyelvek: nyelvtípus, 
kommunikáció, nyelvi 
tolerancia. 
Vizuális kultúra: a vizuális 
nyelv összetevői. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló). 
Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Pragmatikai ismeretek Órakeret 7 
óra 

Előzetes tudás Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A nyelv működésének, a nyelvhasználatnak a megfigyelése különböző 
kontextusokban, különböző cél elérésére. 
Annak megtapasztalása, hogy az emberek hogyan képesek a nyelvi szöveg által 
közvetített jelentésen túl is hatni, befolyásolni partnerüket, hogyan képesek 
megnyilatkozásaikkal akár cselekvéseket is végrehajtani. 
A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése: a magyar nyelv leggyakoribb 
udvariassági formái használati körének, nyelvi formáinak megfigyelése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek a különféle 
beszédaktusok szerepének, megnyilvánulási formáinak megfigyelése, az 
együttműködési elvek tudatos használata, illetve megsértésük 
következményeinek megtapasztalása. 
A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe. 
Az udvariassági formák használata. 

Idegen nyelvek: idegen 
nyelvi kommunikáció, 
udvariassági formák.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Megnyilatkozás. 
Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás. 
Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). 
Deixis. 
Együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, mód, kapcsolódási). 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Szövegalkotás Órakeret 7 
óra 

Előzetes tudás A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegalkotás. 
A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak ismerete. 
Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi jellemzőinek 
ismerete. A kommunikációs célnak, műfajnak, címzettnek, kontextusnak 
megfelelő stíluseszközök. alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és elektronikus 
szövegek eltérő és hasonló jellemzőinek megfigyelése. 
A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a közlés 
céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban történő szövegalkotás. Esszéírási 
gyakorlatok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Lényegre törő, világos fölépítésű, információban gazdag, kifejtett szöveg 
alkotása a tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó közlésformák valamelyikében 
(pl. digitális formában, multimédiás kiegészítésekkel). 
Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris lehetőségeinek, a 
szavak hangulatának, stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris különbségének 
figyelembevételével. 
Az érvelő esszé szerkezete. 

Informatika: 
szövegszerkesztési, 
könyvtárhasználati, 
információkeresési 
ismeretek. 
Filozófia: A globális világ 
kihívásaira kínált 
erkölcsfilozófiai válaszok 
megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Nyelv és társadalom Órakeret 9 
óra 

Előzetes tudás A személyes és a tömegkommunikációval kapcsolatos ismeretek, nyelvi 
tudatosság, egyéni nyelvhasználat, stílusrétegek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete. 
A vitakészség, a meggyőző érvelés fejlesztése: ismeret és véleményalkotás a 
nyelvtervezés néhány alapvető kérdéséről (nyelvvédelem és nyelvművelés). 
Nyelvi tudatosság növelése: a saját és a közvetlen környezet nyelvhasználatának 
azonos és eltérő vonásainak, valamint nyelvjárási szövegek jellemzőinek 
megfigyelése. 
Rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: a tömegkommunikáció, valamint 
az információs társadalom nyelvhasználatra gyakorolt hatásának megfigyelése, 
érvek, adatok értelmezése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Fejlődési irányok, változások a mai magyar nyelvben. Nyelvi sokszínűség, 
nyelvi tolerancia. Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban élő 
nemzetiségiek nyelvhasználata. A nyelvi tervezés elvei és feladatai. 
A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi norma. 
A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges tagolódásuk. 
A köznyelv jellemzői, használati területe. 
A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző 
használati köre, szókincse. 
A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, funkciójuk. 
A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, területi 
megjelenésük, a regionális köznyelv jellemzői. 
A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái, a kétnyelvűség, 
kettősnyelvűség, kevert nyelvűség kérdései. 
A nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és elektronikus források (pl. szótárak, 
kézikönyvek, adatbázisok, honlapok) tanulmányozása. 
A tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a 
nyelvhasználatra. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
történelmi nemzetiségek, 
bevándorló magyarság, 
szórványmagyarság 
kialakulásának 
történelmi, társadalmi 
okai, tendenciái. 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: az 
információs társadalom, 
mediatizált 
nyelvhasználat. 
Földrajz: a magyar 
nyelvhasználat területi 
tagolódása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. 
Nyelvváltozat. 
Vízszintes és függőleges tagolódás (standard köznyelv, társalgási nyelv, irodalmi 
nyelv, dialektus, szociolektus). 
Nyelvjárás, regionális köznyelv, tájszó. 
Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv. 
Szleng, argó. 
Kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Nyelvtörténet Órakeret 8 
óra 

Előzetes tudás A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, néhány alapvető 
kérdése, a történetiség fogalma, a nyelv területi tagolódása, nyelvjárások.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése. 
Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ 
nyelvei között. A magyar nyelv történeti korszakairól szerezett tudás 
összekapcsolása az irodalomtörténeti és történelmi tanulmányokkal. 
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: a magyar nyelv eredetéről 
kialakított elméletek ismeretében elhatárolódás a tudománytalan 
nyelvrokonítástól, de nyitottság az újabb tudományos kutatások irányában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Változás és állandóság a nyelvben. Nyelvtípusok és nyelvcsaládok, a magyar 
nyelv jellemzői. A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának bizonyítékai, 
története, kutatói. A nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos eszközei. 
A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek. 
A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a legfontosabb nyelvemlékeink 
(A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom) 
megismerése. Nyelvtörténeti-nyelvtudományi kézikönyvek (pl. A magyar 
nyelv történeti-etimológiai szótára – TESZ) megismerése, használata. 
Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei. 
A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái. 
A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-neológus vita főbb 
állomásai és szereplői, a magyar nyelv sztenderdizációja. 
A mai nyelvállapot néhány jellemzője. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: a 
magyar nép 
vándorlásának története, 
nyelvemlékek, kódexek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nyelvtípus, nyelvcsalád. 
Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság. 
Ősmagyar, ómagyar, középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor. 
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Nyelvemlék (szórványemlék, vendégszöveg, kódex, ősnyomtatvány). 
Ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó. 
Nyelvújítás, ortológus, neológus. 
Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Ismeretek a nyelvről Órakeret 9 
óra 

Előzetes tudás A tanult anyanyelvi ismeretek. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Rendszerező képesség, önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és a 
követelményeknek megfelelő tételvázlatok összeállítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, nyelvi 
ismeretek rendszerező áttekintése. 

Történelem,társadalmi és 
állampolgári ismeretek; 
Etika; Filozófia; Idegen 
nyelvek: a nyelvről, a 
nyelvhasználatról szerzett 
ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika, stílus, jelentés, nyelv és 
társadalom, magyar nyelv, nyelvtörténet, nyelvi változás. 

 

1.2.1.4 Irodalom 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Életmű – Arany János Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás A bűn és bűnhődés erkölcsi kérdései. 
Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, ballada, 
ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező tizenkettes versforma. 
Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; kapcsolat Petőfivel. 
Arany: A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések felvetése és 
értelmezése. A lírai beszédmód változatainak értelmezése; korszakjellemző 
beszédmódok néhány jellegzetes alkotásának összevetése, az életmű főbb 
alkotói korszakainak, Arany költői szerepének, költészete jellegének 
megismertetése. Műelemzés, értelmezés: Arany jellemző lírai témái, műfajai, 
poétikai megoldásai, versformái és néhány verses epikai alkotása. 
Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének megfogalmazására, a 
művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Arany János életműve. 
Pályaszakaszok (életérzések, költői 
magatartások) és jellemző alkotások. 
A romantika utáni költőszerep-
lehetőségek és lírai tendenciák. 
Jellemző lírai tematika (pl. ars 
poeticák), hangnemek, műfajok (pl. 
elégiko-óda, elégia) és 
szerkesztésmód, verstípusok (pl. idő- 
és értékszembesítés, létösszegzés) a 
nagykőrösi és a kései költészetben 
(Letészem a lantot, Epilogus és legalább 
még két-három lírai alkotás). 
A ballada műfaji sajátosságai; 
tematikus és szerkesztésmódbeli 
különbségek a két balladakorszak 

A tanuló 
ismeri az életmű főbb alkotói 
korszakait; Arany költői szerepét a 
magyar irodalom történetében; 
költészetének jellegét; 
műelemzések során megismeri 
Arany jellemző lírai témáit, műfajait, 
poétikai megoldásait, versformáit és 
néhány verses epikai alkotását; 
megismeri a lírikus és epikus 
költőszerep szembeállítását, változó 
megítélését; 
képes lírai és epikai alkotások önálló 
értelmezésének megfogalmazására; a 
Toldi és a Toldi estéje néhány 
szempontú összevetésére; 

Informatika: könyvtári és 
internetes tájékozódás. 
Etika: bűn, bűnhődés, 
testvérféltékenység. 
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alkotásaiban (A walesi bárdok és még 
legalább 1–2 ballada). 
A Toldi estéje elemző bemutatása. 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemző kortárs irodalmi 
megjelenítésére; az evokáció, az 
intertextualitás néhány példája. 

műismereti minimuma: A walesi 
bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi, 
Családi kör, további egy-két ballada; 
Toldi estéje; Letészem a lantot, Epilogus 
és még két-három lírai alkotás 
(memoriterek is); 
képessé válik Arany életművének 
bemutatására (legalább 5-6 lírai 
alkotás, 2-3 ballada és a Toldi és a 
Toldi estéje alapján); a műveiről szóló 
vélemények, elemzések 
értelmezésére, kritikus befogadására; 
egy-egy szóbeli témakörben kijelölt 
feladat kifejtésére, memoriterek 
tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyos- és időmértékes 
formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és értékszembesítés, létösszegzés).  

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember 
tragédiája 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás A magyar színház történetének néhány sajátossága. Alapvető drámai műfajok és 
formák. A romantika műfaji kevertsége. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az emberi létezés alapkérdéseinek értelmezése. Annak belátása, hogy a küzdés 
és a ráhagyatkozó hit egymás erősítői az ember életében. 
Olvasás, szövegelemzés, beszélgetés révén a mű megértésének támogatása (a 
tragédia műfaji változatának jellemzői, filozófiai, bölcseleti tartalmak), sajátos 
drámai hősei; többféle világfelfogás egyidejű létezése; a drámai költemény 
mibenléte). Műértelmezés többféle megközelítésből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Madách Imre: Az ember tragédiája – 
sok szempontú műértelmezés. 
A drámai költemény műfajának 
következménye a szerkezetre és 
hősökre. 
Felépítés (cselekmény-szerkezet: 
keret- és történeti színek, 
személyiségközpontúan / lírai 
szerkezet: tematikus, szétválás-
sorozat). 
Problematika, történelemszemlélet, 
bölcseleti háttér (szabadelvűség és 
pozitivizmus). 
Az idő, tér, anyag szerepe az 
emberiség és különböző szellemi 
irányok történetében. 

A tanuló 
megismeri a drámai költemény 
műfaji változatának jellemzőit 
(filozófiai, bölcseleti tartalmak), 
sajátos drámai hőseit; többféle 
világfelfogás egyidejű létezését; - 
értelmezi a művet (lehetőleg 
többféle megközelítésből); 
megismerkedik néhány 
műértelmezéssel, állásponttal; 
lehetőség szerint megtekint egy 
színházi előadást (vagy felvételét), és 
közös elemzéssel értékelik az adott 
interpretációt és a mű színpadra 
állításának lehetőségeit; 
műismereti minimuma: a Tragédia 
(házi olvasmány) elemző 
feldolgozása és memoriter: 
részlet(ek) a műből, valamint 
szállóigévé vált sorok; 
alkalmassá válik a mű 
értelmezéseinek kritikus 
befogadására; egy szóbeli érettségi 
témakör anyagának összeállítására és 
az abban megjelölt feladat 
kifejtésére. 

Etika; Filozófia: filozófiai 
irányzatok a 19. 
században. 
Dráma és tánc: 
színházművészet, a mű 
színrevitele különböző 
felfogásokban. 
Informatika, könyvtár: 
tájékozódás a Tragédia 
hazai és nemzetközi 
színházi előadásairól, 
fordításairól, adaptációiról. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, ellenutópia, 
pozitivizmus. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világ irodalom – az európai epika és líra a romantika után 
(19. sz. második fele) 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás Romantika és realizmus, hőstípusok (pl. karrierista hős, a felesleges ember, a 
hivatalnok), regényciklus, analitikus regény; impresszionizmus, szimbolizmus, 
szecesszió; a műfordítások szerepe.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A környezet és származás hatása a hősök karakterére. Különböző világlátású 
művekben megjelenített témák, élethelyzetek értelmezése, 
a megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák mérlegelése és 
értékelése. 
Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, folytonosságának 
felismertetése, a realista és naturalista stílusirányzat jellemzőinek értelmezése. 
Felkészítés világirodalmi alkotások önálló értelmezésére, stílusirányzatok 
jellemzői jegyeinek felkutatására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A realista és naturalista epika 
jellemzői (esztétikai elvek, tematika, 
látásmód, stílus- és formajegyek) a 
19. század közepétől; a prózaepika 
újításai (nézőpontok, síkváltások, 
időszerkezet, polifónia; új műfaji 
változatok) a kis- és nagyepikában. 
Impresszionizmus, szimbolizmus és 
a lírai műnem megújítása (pl. a 
személyiség, a lírai közvetlenség 
háttérbe szorulása, a látomás 
felszabadítása, objektivizálódás). 
Művek, szemelvények az 
angol/amerikai, francia, német és 
orosz irodalomból (pl. Emily 
Brontë, Dickens, Flaubert, Zola, Lev 
Tolsztoj, Dosztojevszkij alkotásaiból, 
illetve Baudelaire, Verlaine, 
Rimbaud, Rilke, Whitman) 
műveiből. 
A választott szerzőkhöz, művekhez 
kapcsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 
felismeri a romantika és realizmus 
együtthatását, folytonosságát az 
epikában; értelmezi a realista és 
naturalista stílusirányzat jellemzőit; 
megismeri az impresszionista és 
(pre)szimbolista európai líra néhány 
sajátosságát; 
képes egy választott/kijelölt epikai 
alkotás (házi olvasmány) elemző 
bemutatására a közös értelmezés 
után; néhány lírai alkotás 
értelmezésére; 
beszámolót / könyvajánlót készíthet 
egyéni olvasmányélménye alapján a 
korszak szerzőinek műveiből; 
műismeret: néhány mű / részlet pl. 
Emily Brontë, Dickens, Flaubert, 
Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij 
alkotásaiból, illetve Baudelaire, 
Rimbaud, Rilke, Whitman műveiből; 
alkalmassá válik a korszakról, a 
szerzőkről, művekről szóló 
vélemények kritikus befogadására, 
egy lehetséges szóbeli tétel 
kifejtésére. 

Vizuális kultúra; Ének-zene: 
impresszionizmus, 
szimbolizmus más 
művészeti ágakban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, 
polifonikus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta költészet, 
kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív líra, tárgyvers. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és színház a 
19. sz. második felében 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás Az európai dráma és színház néhány megelőző nagy korszaka (antikvitás, 
középkor, reneszánsz, klasszicizmus) és szerzője (Szophoklész, Shakespeare, 
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Molière). 
A drámai műnem alapfogalmai (drámai szerkezet, jellem, nyelv). Arisztotelészi 
dramaturgia.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A személyiség tisztelete. A megjelenített élethelyzetek, konfliktusok értő és 
felelős megítélése, például az élethazugság témakörének morális vonatkozásai 
különböző művekben. A férfi-női társadalmi szerepek megértése. 
A romantika utáni drámatörténet néhány jellemző tendenciájának megvitatása, 
két jelentős szerző egy-egy alkotásának, figyelembevételével, újításaik, 
dramaturgiai sajátosságaik bemutatása. 
A művekről, színházi előadásokról alkotott álláspontok értelmezése. Dramatikus 
játékok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Az európai dráma és színház a 19. 
sz. második felében – a korszak 
drámairodalmának újdonságai és két 
drámai alkotás, két szerző 
dramaturgiája. 
Egy drámai mű elemzése a 19. 
század második feléből (pl. Ibsen: 
Babaszoba/Nóra vagy A vadkacsa – az 
ibseni dramaturgia sajátosságai, pl. 
az analitikus szerkesztésmód 
felújítása, középponti szimbólumok 
alkalmazása, reformátorok és 
rezonőrök, hangnemkeveredés stb.; 
a szerző problémafelvetése, pl. 
házassági válság, élethazugság). 
Egy Csehov-mű elemző bemutatása 
(pl. Ványa bácsi, Három nővér). 
A csehovi dramaturgia sajátosságai 
(pl. a drámaiság fogalmi változása; 
drámaiatlan/lírai dráma; főszereplő-, 
konfliktusok és cselekmény-
nélküliség; 
csoportképek/cselekvésképtelenség; 
párhuzamos monológok/fedett 
dialógusok, ironikus látásmód); új 
műfaji változatok, új játékstílus. 

A tanuló 
megismeri a romantika utáni 
drámatörténet néhány jellemző 
tendenciáját; 
elemzi két jelentős szerző egy-egy 
alkotását, újításaik figyelembevételével, 
bemutatja dramaturgiájuk sajátosságait; 
megismer néhány álláspontot a művek 
értelmezéséhez; 
lehetőség szerint megtekint egy 
színházi előadást (vagy felvételét), és 
közös elemzéssel értékelik az adott 
interpretációt; 
lehetőség szerint kidolgoznak egy-egy 
jelenetet az elemzett művekből; 
műismereti minimuma: egy dráma a 
19. század második feléből és Csehov 
egy drámája; 
alkalmassá válik a művek 
értelmezéseinek kritikus befogadására; 
egy szóbeli érettségi témakör 
anyagának összeállítására és az abban 
megjelölt feladat kifejtésére. 

Dráma és tánc: 
színháztörténet. 
Etika: a szerzői 
problémafelvetések etikai 
szempontú megvitatása, 
értékelése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, 
élethazugság. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század második felében – portré: 
Mikszáth Kálmán 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent Péter esernyője), 
novellaelemzések.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, férfi–nő, 
szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és bűnhődés). Az elbeszélő és 
állásfoglalásának viszonya az elbeszélő művekben. 
Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes emberi kérdések felvetését 
is jelentheti. 
A 19. sz. második fele magyar irodalmának áttekintő megismertetése: 
sajátosságok, néhány jellemző tendencia. (Petőfi és a népiesség továbbhatása, a 
líra alakulása, a századvég novellisztikájának néhány darabja). 
Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a 
novellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés megfigyelése, egy 
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regény sok szempontú megközelítése.  
Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A 19. század második felének 
magyar irodalmából néhány szerző 
és mű(részlet) ismerete. 
Vajda János alkotói helyzete, 
költészetének jellemzői (legalább. 
egy műve, pl. Húsz év múlva, A vaáli 
erdőben, Az üstökös). 
A századvég és századelő 
novellisztikája (műelemzési 
lehetőségek, pl. Gozsdu, Petelei, 
Gárdonyi, Tömörkény, Bródy 
Sándor műveiből). 
Mikszáth alkotásainak jellemzői, 
témák, motívumok és műfaji 
változatok az életművében; 
írásművészetének sajátosságai, 
stílusszintézise. 
A jó palócok novelláinak világa 
(legalább két mű elemzése). 
Egy Mikszáth-regény (pl. Beszterce 
ostroma, A Noszty fiú esete...) elemző 
értelmezése, sok szempontú 
megközelítéssel, pl. műfaji változat; 
szerkezet, jellemábrázolás, 
elbeszélés-technika, nézőpont, 
közlésformák, hangnemek; 
problematika (pl. megkésettség, 
dzsentriábrázolás). 

A tanuló 
tisztában van a 19. sz. második fele 
magyar irodalmának sajátosságaival, 
ismeri a korszak néhány jellemző 
tendenciáját; 
megismeri a Petőfi és Ady közti, 
Arannyal részben párhuzamos líra 
helyzetét; Vajda és az Ady fellépése 
előtti költők (pl. Reviczky, 
Komjáthy) szerepét; 
a századvég novellisztikájának 
néhány darabját értelmezve fejleszti 
novellaelemzési készségét; 
ismeri Mikszáth helyét a magyar 
regényirodalom történetében, 
alkotásmódjának jellemzőit; képes 
egy regényének sok szempontú 
megközelítésére, saját álláspont 
kifejtésére és adott szempontú, 
önálló novellaértelmezésre; 
lehetőséget kap beszámoló / 
könyvajánló készítésére egyéni 
olvasmányélménye alapján; 
műismereti minimuma: Vajda János 
egy műve; Mikszáth egy regénye 
(házi olvasmány) és két novellája; 
alkalmassá válik a művek 
értelmezéseinek kritikus 
befogadására; egy szóbeli érettségi 
témakör anyagának összeállítására és 
az abban megjelölt feladat 
kifejtésére. 

Etika: Mikszáth műveiben 
felvetett erkölcsi kérdések 
megvitatása, pl. a 
kapcsolatok világa, 
törvény és lelkiismeret. 
Filozófia: a létre vonatkozó 
kérdések, etika, 
erkölcsfilozófia. 
Földrajz: a földrajzi tér 
regionális szerveződése, a 
Mikszáth-regény/ek 
topológiája. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke Órakeret 
7 óra 

Előzetes tudás A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég magyar 
irodalma.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség irányainak 
összevetése, konfliktusai. A kozmopolitizmus és patriotizmus kérdésfelvetései. 
Annak felismerése, hogy a magyar kultúra sokszínű törekvések együttese. 
Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; a korban 
megismertetett stílusirányzatok, filozófiai, lélektani iskolák (Freud, Bergson) 
néhány jellemzőjének azonosítása. Értse egy folyóirat felépítését, tudjon benne 
tájékozódni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A Nyugat mint folyóirat és mozgalom; 
szerkesztési elvek, szerkesztők, 
kritikusok, nemzedékek; célkitűzések; 
filozófiai és stílusirányzatok hatása, 
megismertetése. 
Juhász Gyula költészetének sajátosságai 
(pl. impresszionizmus, nosztalgia, 

A tanuló 
felismeri a Nyugat jelentőségét a 
magyar kultúrtörténetben; 
alkalmazza a nemzedék-
korszakolást későbbi tanulmányai 
során; 
tudja a korban megismert 

Vizuális kultúra; ének-zene: 
impresszionizmus, 
szimbolizmus, szecesszió 
más művészeti ágakban. 
Filozófia: életfilozófiák, 
időproblémák. 

129 



emlékezés, legalább egy műve, pl. Tiszai 
csönd, Milyen volt; életképszerűség, leíró 
jelleg, pl. Tápai lagzi). 
Tóth Árpád lírájának jellemzői; 
tematikája, hangnemei, formái 
(magányélmény, elégikusság, 
impresszionizmus stb., legalább egy-két 
műve, pl. Hajnali szerenád, Esti 
sugárkoszorú, Elégia egy rekettyebokorhoz, 
Lélektől lélekig, Jó éjszakát!). 
Egy folyóirat (időszaki kiadvány) 
periodicitása, felépítése, folyóiratcikkek 
visszakeresése, hivatkozása. 
Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai 
jellemző kortárs irodalmi 
megjelenítésére; az evokáció, az 
intertextualitás néhány példája. 

stílusirányzatok, filozófiai, lélektani 
iskolák (Freud, Bergson) néhány 
jellemzőjét; 
műismereti minimuma: Juhász 
Gyula egy műve, Tóth Árpád egy-
két műve. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Életmű – Ady Endre Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn  
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Annak megértése, hogy a kulturális hagyományhoz, a nemzethez kötődés, a 
sorsvállalás sokféle hangon és módon jelentkezhet. A hazaszeretet és haladás 
kérdései. 
Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe, 
költészetének jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző köteteire, 
szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai megoldásaira. A kreativitás, a 
képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 
Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a művekről szóló 
vélemények, elemzések értelmezésével is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Ady Endre életműve. 
Kötet- és cikluskompozíció; költői 
szerepvállalás, az innováció 
szándéka. 
Klasszikus modernség, szecessziós-
szimbolista látásmód; a versritmus 
megújítása. 
Meghatározó korszakok (pl. költői 
indulás, világháború), kötetek (pl. Új 
versek, A halottak élén), témák, 
motívumok (pl. magyarság, istenes, 
létharc, látomásszerű tájvers, ars 
poetica; élet-halál, hajó, ugar ) 
alapján 
jellemző alkotásainak értelmezése A 
Sion-hegy alatt; Góg és Magóg fia vagyok 
én...; Kocsi-út az éjszakában és még 4-5 
mű (memoriterek is), pl. Párisban járt 
az Ősz; A magyar ugaron; Harc a 
Nagyúrral; Hunn, új legenda; Bujdosó 
kuruc rigmusa; Az eltévedt lovas; 
Emlékezés egy nyár-éjszakára stb., 

A tanuló 
ismeri az életmű főbb alkotói 
korszakait; Ady helyét, költői 
szerepét a magyar irodalom 
történetében; költészetének jellegét; 
tisztában van a 20. eleji magyar 
irodalom sajátosságaival és a 
megújítás szándékával; 
műelemzések során megismeri Ady 
jellemző köteteit, szerkesztési 
módszereit, lírai témáit, motívumait, 
poétikai megoldásait; 
képes önálló versértelmezések 
megfogalmazására; 
műismereti minimuma: A Sion-hegy 
alatt; Góg és Magóg fia vagyok én...; 
Kocsi-út az éjszakában és még 4-5 mű; 
képessé válik az Ady-életmű 
jellemzőinek bemutatására (legalább 
10 lírai alkotás alapján); a műveiről 
szóló vélemények, elemzések 
értelmezésére, kritikus befogadására; 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
társadalmi modernizáció, 
városiasodás, a modern 
újságírás. 
Vizuális kultúra: Ady-
illusztrációk. 
Földrajz: Ady-emlékhelyek 
topológiája. 
Informatika: tájékozódás a 
Nyugat digitalizált 
változatában. 
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esetleg egy-egy részlet 
publicisztikájából is). 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemző kortárs irodalmi 
megjelenítésére; az evokáció, az 
intertextualitás néhány példája. 

egy-egy szóbeli témakörben kijelölt 
feladat kifejtésére, memoriterek 
tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, 
kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Portré – Móricz Zsigmond Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Realista és naturalista epika, Móricz egy műve, pl. Hét krajcár vagy Légy jó 
mindhalálig/Pillangó/Árvácska  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Móricz helyének, látásmódjának, kérdésfeltevéseinek, alkotásmódja jellemzőinek 
megismerése, alkotásainak több szempontú megközelítése; felkészítés önálló 
novellaelemzések megfogalmazására, megvitatására. A megjelenített létformák 
morális és társadalmi kérdései. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Móricz alkotásainak jellemzői, 
írásművészetének sajátosságai; 
naturalista és realista 
ábrázolásmódja. 
Tárgykörök, témák (pl. paraszti, 
dzsentri; szegénység) és műfaji 
változatok (novella, elbeszélés, 
történeti példázat, idill-típusú regény 
stb.). 
Novelláinak világa (legalább két mű 
elemzése, pl. Tragédia, Szegény emberek, 
Barbárok). 
Egy Móricz-regény (pl. Úri muri, 
Rokonok, Sárarany, Az Isten háta 
mögött) elemző értelmezése, sok 
szempontú megközelítéssel, pl. 
műfaji változat; szerkezet, 
jellemábrázolás, elbeszélés-technika, 
nézőpont, közlésformák, 
hangnemek, írói előadásmód; 
problematika (pl. vívódó hősök, 
dzsentri-ábrázolás).  

A tanuló 
ismeri Móricz helyét a magyar epika 
történetében (Nyugat; népi írók 
mozgalma, Kelet Népe); 
alkotásmódjának jellemzőit; 
képes néhány alkotásának sok 
szempontú megközelítésére, saját 
álláspont kifejtésére és adott 
szempontú, önálló műértelmezésre 
(novellaelemzések 
megfogalmazására); 
lehetőséget kap beszámoló / 
könyvajánló készítésére egyéni 
olvasmányélménye alapján; 
műismereti minimuma: Móricz egy 
regénye (házi olvasmány) és egy 
novellája; 
alkalmassá válik a művek 
értelmezéseinek kritikus 
befogadására; egy szóbeli érettségi 
témakör anyagának összeállítására és 
az abban megjelölt feladat kifejtésére. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: Móricz-
művek filmes, televíziós 
adaptációi (pl. Pillangó, 
Égi madár, Rokonok, 
Barbárok, Árvácska). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világ irodalom – avantgárd irányzatok; a magyar avantgárd Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Stílusirányzatok a századfordulón. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd irodalomban. A 
20. sz. eleji stílusirányzatok létrejöttének, a csoportok, programok szándékainak, 
esztétikai elveinek, poétikai megoldásainak feltárása. Dokumentumok 
megvitatása a magyar avantgárd sajátos helyzetéről, Kassák szerepéről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
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Világirodalom – avantgárd 
irányzatok. 
Formabontás és formaépítés (közös 
tendenciák a stílusirányzatokban). 
Futurizmus, expresszionizmus, 
szürrealizmus: néhány szemelvény az 
egyes irányzatok dokumentumaiból, 
illetve néhány irodalmi alkotás (pl. 
Marinetti, Majakovszkij; Trakl, G. 
Benn; Apollinaire, Éluard műveiből). 
A jellemzően nem irodalmi 
irányzatok (kubizmus, 
konstruktivizmus, dada, stb.) néhány 
célkitűzése, formajegye. A magyar 
avantgárd sajátosságai, az aktivizmus 
programja; Kassák Lajos szerepe 
(egy-két művének ismerete, pl. 
Mesteremberek; A ló meghal...). 

A tanuló 
megismeri a 20. sz. eleji 
stílusirányzatok létrejöttét, a 
csoportok, programok szándékait, 
esztétikai elveit, poétikai 
megoldásait; 
a magyar avantgárd sajátos helyzetét, 
Kassák szerepét. 

Vizuális kultúra; 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: az avantgárd a 
képzőművészetekben 
(futurizmus, 
expresszionizmus, 
szürrealizmus, kubizmus, 
konstruktivizmus, dada); 
az expresszionista és 
szürrealista filmművészet. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, szabad vers, 
szimultanizmus, önműködő írás, képvers. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Életmű – Kosztolányi Dezső Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek.  
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok szellemi hátterének 
megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. A személyiség, az 
egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból fakadó szolidaritás. 
Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira összpontosító 
műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős darab értelmezése. A 
kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Kosztolányi Dezső életműve. 
Pályaszakaszok, életérzések, költői 
magatartásformák; világkép, 
művészetfelfogás (homo 
aestheticus); stílusirányzatok (pl. 
impresszionizmus, 
expresszionizmus); viszonya az 
anyanyelvhez. 
Jellemző lírai tematika; hangnemek, 
műfajok, versciklusok (pl. A szegény 
kisgyermek panaszai); Számadás-kötet; 
kis- és nagyszerkezetek; ars 
poeticák;legalább 4 lírai alkotás, 
köztük: Hajnali részegség, Halotti 
beszéd. 
Novellák (pl. A kulcs, Fürdés stb.) és 
novellaciklusok (Esti Kornél-
novellák). 
Egy Kosztolányi-regény (pl. Édes 
Anna, Pacsirta) elemző értelmezése, 
sok szempontú megközelítéssel, pl. 
műfaji változat; szerkezet, 
jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, 
nézőpont, közlésformák, 

A tanuló 
ismeri az életmű főbb alkotói 
korszakait; Kosztolányi helyét, 
szerepét a magyar irodalom 
történetében; írásművészetének 
jellegét; 
tisztában van a Nyugat első 
nemzedéke tevékenységével, 
jelentőségével; 
műelemzések során megismeri 
Kosztolányi jellemző lírai témáit, 
poétikai megoldásait; kis- és 
nagyepikájának néhány jelentős 
darabját; 
képes lírai és epikai alkotások önálló 
értelmezésének megfogalmazására; 
műismereti minimuma: Kosztolányi 
egy regénye és két novellája; lírai 
alkotásai, Hajnali részegség, Halotti 
beszéd és még egy-két műve 
(memoriter is); 
képessé válik a Kosztolányi-életmű 
jellemzőinek bemutatására (legalább 
4 lírai alkotás, egy regény, két novella 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
urbanizáció, kulturális élet, 
sajtó. 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: Kosztolányi-
művek filmes 
feldolgozásai. 
Etika; Filozófia: filozófiai, 
lélektani irányzatok, pl. a 
freudizmus és hatása. 
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hangnemek, írói előadásmód; 
problematika. 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemző kortárs irodalmi 
megjelenítésére; az evokáció, az 
intertextualitás néhány példája. 

alapján); a műveiről szóló 
vélemények, elemzések 
értelmezésére, kritikus befogadására; 
egy-egy szóbeli témakörben kijelölt 
feladat kifejtésére, memoriterek 
tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; karcolat, paródia; esetleg: Ezeregyéjszaka 
és Szindbád alakja.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai  

A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember önértelmezésében. 
Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: Karinthy és Krúdy helye a 
korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemzői. Önálló tájékozódás, műválasztás, 
műértelmezések, összehasonlító elemzések. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Karinthy kisepikájának jellemzői 
választott novella (pl. A cirkusz; 
Találkozás egy fiatalemberrel; Barabbás) 
és a Tanár úr kérem 
karcolatgyűjtemény darabjai alapján. 
Humorfelfogása (humoreszkjei). 
Irodalmi karikatúrák (néhány, már 
megismert szerző /mű és paródiája) 
az Így írtok ti szemelvényei alapján. 
Krúdy Gyula írói világa, egyéni 
hangja legalább egy Szindbád-
novella alapján (pl. Negyedik út, 
Ötödik út); anekdotikusság, az idő és 
az emlékezés formaalkotó szerepe. 
A Krúdy-művek atmoszférájának, 
témáinak, alakjainak, motívumainak 
megidézése (stílusimitációk, pl. 
Márai Sándor: Szindbád hazamegy; 
Huszárik Zoltán: Szindbád).  

A tanuló 
kijelöli Karinthy és Krúdy helyét a 
korszakban (újságírás; Nyugat, illetve 
csoporthoz nem tartozás); ismeri 
alkotás- és látásmódjuk jellemzőit; 
képes néhány alkotás értelmezésére, 
műelemzések kritikus befogadására, 
saját álláspont kifejtésére és adott 
szempontú, önálló műmegközelítésre 
(pl. novellaelemzések 
megfogalmazására); 
képessé válik összehasonlító 
elemzésekre (párnovellák, pl. A jó 
tanuló felel / A rossz tanuló felel; 
ellentétesek, pl. Magyar dolgozat / Röhög 
az egész osztály); mű és paródiája 
összevetésére); novellaciklus és film 
összehasonlító elemzésére; 
műismeret: Karinthy (választható 
valamely műve); Krúdy egy novellája. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: Huszárik 
Zoltán Szindbádja. 
Karinthy műveinek 
filmes adaptációi, 
műveinek előadó-
művészeti példái. 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
urbanizáció, városi élet 
Budapesten. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia.  

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Életmű – Babits Mihály Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás A Nyugat mint folyóirat és mozgalom. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és prófétai küldetés 
értelmezési lehetőségei. A vívódó, az örök értékeket védő, a magyarság sorsát 
egyetemes horizontba helyező művek megismerése. 
Babits főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének megismertetése, 
műértelmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai megoldások 
feltárása. A jelentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az európai és a magyar 
irodalom nagy hagyományaival, kódjaival. 
A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
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Babits Mihály életműve. 
Pályaszakaszok, kötetek, költői 
magatartásformák (pl. pályakezdés; 
világháborúk ideje; kései költészet); 
életérzések, világkép, értékrend, 
művészetfelfogás (homo moralis); a 
bölcseleti, filozófiai érdeklődés 
hatásai. Magyarság és európaiság. 
Szerepe a Nyugat mozgalmában; 
irodalmi kapcsolatai; esszé- és 
irodalomtörténet-írói, műfordító 
tevékenysége. 
Stílusirányzati sokszínűsége (pl. 
impresszionizmus, szecesszió, 
szimbolizmus); klasszicizálás, 
antikizálás; hagyomány és 
modernség egysége. 
Jellemző lírai tematika, költői 
magatartás (békevers, pl. Húsvét előtt; 
a prófétaszerep elutasítása vagy 
vállalása, pl. Mint különös hírmondó); 
versszerkezetek, hangnemek, 
formák, motívumok gazdagsága (pl. 
Esti kérdés, Ősz és tavasz között); ars 
poeticus alkotások (pl. A lírikus 
epilógja; Cigány a siralomházban; Csak 
posta voltál). 
A választott művekhez kacsolódó 
fogalmi ismeretek (pl. gyászdal, 
tárgyias költészet, ditirambus, 
könyörgésvers). 
A Jónás könyve, mint az ószövetségi 
példázat parafrázisa. Jónás és az Úr 
magatartása. Nyelvhasználati és 
hangnemi összetettség. 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemző kortárs irodalmi 
megjelenítésére; az evokáció, az 
intertextualitás néhány példája. 

A tanuló 
ismeri az életmű főbb alkotói 
korszakait; Babits helyét, szerepét a 
magyar irodalom és a Nyugat 
történetében; írásművészetének 
jellegét; 
tisztában van a Nyugat első 
nemzedéke tevékenységével, 
jelentőségével; 
műelemzések során megismeri 
Babits jellemző lírai témáit, poétikai 
megoldásait és a Jónás könyvét; 
képes Babits-művek önálló 
értelmezésének megfogalmazására; 
műismereti minimuma: Esti kérdés, 
Ősz és tavasz között és még egy-két 
műve (memoriter is) és a Jónás 
könyve; 
képessé válik a Babits-életmű 
jellemzőinek bemutatására (legalább 
négy lírai alkotás); a műveiről szóló 
vélemények, elemzések 
értelmezésére, kritikus befogadására; 
egy-egy szóbeli témakörben kijelölt 
feladat kifejtésére, memoriterek 
tolmácsolására. 

Vizuális kultúra: Babits- 
portrék. 
Informatika: adattárak 
internetes közlések (pl. a 
Nyugat), hanganyagok. 
Etika; Filozófia: filozófiai, 
etikai irányzatok és 
hatásuk. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.  

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Életmű – József Attila Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás József  Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama; művek az 5–8. évfolyamról.  
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az esztétikai élmény hatása az önismeretre, a világismeretre. Igény és képesség 
az ízlés önálló fejlesztésére. Egyén és közösség viszonyrendszerének 
ellentmondásossága. Annak felismerése, hogy a társadalmi-szociális 
elkötelezettség és az egyéni lét értelmezése egyszerre van jelen az életműben. Az 
életmű főbb alkotói korszakainak többféle megközelítésmódot alkalmazó 
megismertetése. József  Attila helye, szerepe a magyar irodalom történetében; 
írásművészetének jellege. A komplex képek elemzése révén (is) a kreativitás, a 
képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 
Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, poétikai 
megoldások feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések megfogalmazására, 
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vélemények, interpretációk befogadására. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
József  Attila életműve. 
Pályaszakaszok, életérzések, költői 
magatartásformák (pl. Tiszta szívvel; 
Tudod, hogy nincs bocsánat); világkép, 
költészetfelfogás (pl. Ars poetica; Thomas 
Mann üdvözlése). 
Stílusirányzatok (pl. expresszionizmus, 
szürrealizmus, Medáliák) és 
stílustendenciák (pl. újnépiesség) hatása. 
Jellemző lírai tematika (pl. Külvárosi éj; 
Óda; Nem emel föl); gondolati költészet 
1932-1934 között (pl. Téli éjszaka, 
Reménytelenül; A város peremén); kései 
költészet (közéleti, pl. Levegőt; A 
Dunánál; Hazám; szerelmi, pl. Nagyon fáj; 
tragikus önsors versek, pl. Karóval jöttél; 
Talán eltűnök hirtelen...). Versszerkezetek, 
verstípusok, hangnemek, formák, 
témák, motívumok (pl. gyermek, 
éjszaka, külváros, bűntudat) 
gazdagsága. 
Komplex költői képek (síkváltások). 
Hatása a későbbi költészetre (pl. 
Pilinszky, Nagy László). 
A választott művekhez kapcsolódó 
fogalmi ismeretek (pl. freudizmus, 
agitatív vers, szegényember-vers, 
szonettkoszorú). 
Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai 
jellemző kortárs irodalmi 
megjelenítésére; az evokáció, az 
intertextualitás néhány példája. 

A tanuló 
ismeri az életmű főbb alkotói 
korszakait; József  Attila helyét, 
szerepét a magyar irodalom 
történetében; írásművészetének 
jellegét; 
műelemzések során megismeri 
József  Attila jellemző lírai témáit, 
motívumait, poétikai megoldásait; 
képes önálló versértelmezések 
megfogalmazására; 
műismereti minimuma: Külvárosi éj; 
Óda; Tudod, hogy nincs bocsánat és 
még 4-5 műve (memoriter is); 
képessé válik az életmű 
jellemzőinek bemutatására 
(legalább 12 lírai alkotás alapján); a 
műveiről szóló vélemények, 
elemzések értelmezésére, kritikus 
befogadására; egy-egy szóbeli 
témakörben kijelölt feladat 
kifejtésére, memoriterek 
tolmácsolására. 

Informatika: könyvtári és 
internetes tájékozódás 
József  Attila 
dokumentumokról. 
Ének-zene: megzenésített 
költemények. 
Etika; Filozófia: korabeli 
irányzatok és hatásuk; 
filozófiai 
kérdésfelvetések. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, önmegszólítás. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világ irodalom – epikai és lírai törekvések a 20. században és 
a kortárs irodalomban 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás Avantgárd irányzatok. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai 
kérdéseinek értelmezése 
A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismertetése. 
Művek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, témák, 
történeti, kulturális kontextusok megvitatása. Az önálló olvasóvá válás 
támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a választott művek 
önálló feldolgozására és megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Epikus művek (szemelvények, 
részletek a kis- és nagyepikából) 
pl. Kafka (pl. Az átváltozás); Thomas 
Mann (pl. Tonio Kröger / Mario és a 
varázsló; Bulgakov: A Mester és 
Margaríta; Camus (pl.: Közöny); 
Orwell (pl. Állatfarm / 1984); 

A tanuló 
megismeri a 20. századi irodalom 
néhány meghatározó tendenciáját; 
ismer néhány jellemző, jelentős 20. 
századi epikus művet, részletet (pl. 
Bulgakov, Camus, Faulkner, 
Hemingway, Hrabal, Kafka, Thomas 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: filmes 
feldolgozások, pl. Kafka, 
Orwell, Hrabal műveiből. 
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Faulkner, Hemingway, Hrabal, I. B. 
Singer, Szolzsenyicin alkotásaiból és 
kortárs művekből. 
A választott szerzők jellemző 
tematikája, kérdésfelvetése; 
formanyelvi, szóhasználati 
sajátosságai. 
Művek és adaptációik összevetése. 
Lírai alkotások (szemelvények, 
részletek). 
Legalább egy lírikus látásmódja egy-
két művének elemző 
megközelítésével (pl. T. S. Eliot). 
A választott szerzőkhöz, művekhez 
kacsolódó fogalmi ismeretek (pl. 
intellektuális költészet, mitologizálás, 
mitoszregény, dokumentum-
irodalom, parabola, 
egzisztencializmus). 

Mann, Orwell, I. B. Singer, 
Szolzsenyicin alkotásaiból) és kortárs 
szerzők epikai és lírai alkotásait; 
ismeri egy kiemelkedő lírikus 
portréját, egy-két művét (pl. T. S. 
Eliot); 
képes önálló műértelmezések 
megfogalmazására; 
lehetőséget kap saját 
olvasmányélményeinek előadására 
(műbemutatás / ajánlás). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Neoavantgárd, posztmodern, családregény, objektív líra, vezérmotívum, 
montázstechnika, abszurd.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs 
drámairodalom néhány törekvése 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Csehov és még egy 19. század végi szerző dramaturgiája. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A színházi hatásrendszer befogadása; a társadalmi, közösségi és egyéni 
konfliktusok hátterének megértése. Annak megélése, hogy a művekben 
megjelenített konfliktusok átélése, megértése segítséget ad a saját életproblémák 
felismerésében, értelmezésében. A színház és a dráma alakulása, jellegzetes 
tendenciák. A drámai történetmondás sajátosságai. Színház és dráma kapcsolata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A 20. századi és/vagy a kortárs 
drámairodalom egy-két jellemző 
tendenciája 
(pl. az epikus dráma, abszurd dráma, 
egzisztencialista dráma, groteszk 
színház, amerikai drámairodalom 
köréből). 
Szemelvények, részletek drámai 
művekből, pl. Brecht (pl. 
Koldusopera/Kurázsi mama; Beckett: 
Godot-ra várva; Ionesco: A kopasz 
énekesnő; Dürrenmatt (pl. Az öreg 
hölgy látogatása/A fizikusok); egy 
szerző, mű középpontba állítása. 
A választott szerzőkhöz, művekhez 
kacsolódó fogalmi ismeretek (pl. 
epikus színház, elidegenítő 
effektusok, song, tézisdráma, 
abszurd dráma, példázatosság, 
groteszk komédia, paradoxon). 

A tanuló 
megismeri a 20. századi és/vagy 
kortárs dráma és színház néhány 
jellemző tendenciáját; 
elemez egy-két jelentős 20. századi 
vagy kortárs alkotást, újításaiknak 
(vagy a hagyomány és újítás 
kettősségének) figyelembevételével; 
bemutatja dramaturgiájuk 
sajátosságait; 
megismer néhány álláspontot a 
művek értelmezéséhez; 
lehetőség szerint megtekint egy 
színházi előadást (vagy felvételét), és 
közös elemzéssel értékelik az adott 
interpretációt; 
lehetőség szerint kidolgoznak egy-
egy jelenetet az elemzett művekből; 
alkalmassá válik a művek 
értelmezéseinek kritikus 
befogadására. 

Dráma és tánc: 
színháztörténet, 
színházművészet. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Epikus színház, abszurd dráma. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Portré – Radnóti Miklós Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is). 
Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának története. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A költői és prófétai hivatás a világháború küszöbén és a II. világháború alatt. 
Költői magatartásformák, jellemző műfajok, témák több szempontú 
megközelítése. A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének bemutatása. 
Versszervező elvek felismerése és értelmezése. Az esztétikai érzék, a formaérzék 
fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Radnóti Miklós portréja. 
Életút és életmű egysége (haláltudat, 
munkaszolgálat, lágervers; idill és 
tragikum). A kor jellemzői (pl. 
Töredék), Radnóti tragédiája és költői 
magatartásformái (jóság, tiltakozás, 
lázadás, emlékezés, emberség, 
hazaszeretet, pl. Nem tudhatom, 
hitvesi költészet, pl. Tétova óda, Levél 
a hitveshez). 
Jellemző műfajok, témák, életérzések 
költészetében; műveinek formai és 
stiláris sajátosságai (avantgárd, 
szabad vers, klasszicizálás stb.). 
Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga és 
legalább még egy mű alapján, pl. 
Negyedik ecloga). A Tajtékos ég és a bori 
notesz (pl. Erőltetett menet, 
Razglednicák). 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemző kortárs irodalmi 
megjelenítésére; az evokáció, az 
intertextualitás néhány példája. 

A tanuló 
tisztában van Radnóti életművének 
jellegével; a költő helyével, 
szerepével a magyar irodalom 
történetében; Vergilius rá tett 
hatásával; 
felismeri jellemző műfajait, 
versformáit; 
műismereti minimuma: Nem 
tudhatom, Hetedik ecloga és még két 
műve; 
Radnóti kapcsán alkalmassá válik 
legalább 4 alkotásának és a műveiről 
szóló véleményeknek, elemzéseknek 
az értelmezésére; egy-egy szóbeli 
témakör kifejtésére; memoriterek 
tolmácsolására. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
munkaszolgálat, 
munkatábor. 
Földrajz: emlékhelyek, 
Radnóti életének, sorsának 
topológiája. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, 
Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Órakeret 
15 óra 

Előzetes tudás A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már megismert 
életműve vagy portréja.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Az erkölcs, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai 
alkotásokban. 
A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra 
jellemző beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése. A 
kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 
Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 
műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Szabó Lőrinc költészetének jellege, 
pl. a Lóci-versek, Az Egy álmai; a 
Semmiért egészen és versciklusainak (pl. 
a Tücsökzene) néhány darabja alapján. 
Weöres Sándor költészetének 
tematikus és formai változatossága 

A tanuló 
tisztában van az adott 20. századi 
szerzők életművének jellegével; az 
alkotók helyével, szerepével a 
magyar irodalom történetében; 
műismereti minimum: Szabó Lőrinc 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: Bódy Gábor: 
Psyché. 
Informatika: adattárak, 
honlapok, önálló 
tájékozódás pl. a Márai-és 
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(pl. a Rongyszőnyeg; Magyar etüdök 
alapján); gondolati költészete; 
szerepversei, stílusutánzatai (pl. a 
Psyché szemelvényei). 
Pilinszky János világlátásának 
tükröződése költészetében; 
alkotásmódjának, poétikai 
megoldásainak, motívumainak 
sajátosságai (a Harmadnapon és még 
egy műve alapján, pl. Négysoros, 
Francia fogoly, Harbach 1944, Apokrif  
stb.). 
Márai Sándor életműve néhány 
epikus szemelvény alapján (pl. Egy 
polgár vallomásai; 
A gyertyák csonkig égnek; Napló); 
esszérészlet (pl. Füves könyv) és lírai 
alkotás (Halotti beszéd) alapján; az 
emigráns léthelyzet hatása. 
Ady Endre publicisztikájából részlet 
(pl. Ismeretlen Korvin-kódex margójára, 
Kosztolányi Dezső esszérészlet (pl. 
Ábécé a fordításról és ferdítésről), Illyés 
Gyula esszérészlet (pl. 
Hajszálgyökerek ) 
Ottlik Géza: Iskola a határon - sok 
szempontú regényértelmezés. 
A választott szerzőkhöz, művekhez 
kacsolódó fogalmi ismeretek. 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemző kortárs irodalmi 
megjelenítésére; az evokáció, az 
intertextualitás néhány példája. 

egy-két műve, Weöres Sándor egy-
két műve; Pilinszky János 
Harmadnapon és még egy műve; 
választhat: Márai Sándor egy-két 
alkotása; Ottlik Géza egyik műve; 
a szerzők kapcsán alkalmassá válik a 
műveikről szóló véleményeknek, 
elemzéseknek az értelmezésére; egy-
egy szóbeli témakör kifejtésére; 
memoriterek tolmácsolására. 

az Ottlik- kultuszról. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szerepvers, stílusutánzás, négysoros.  

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, 
Nagy László 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, önálló feldolgozására. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 
műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezésére és a 
kapcsolatos vélemények megosztására. 
Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi 
együttérzés változatos módon, műfajban és tematikában szólalhat meg. 
Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, szerepük a magyar 
irodalomban. Téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj összefüggéseinek 
megfogalmazása néhány jellegzetes példán. Egy-egy mű korabeli és mai hatása 
(pl. Egy mondat a zsarnokságról; egyperces novellák).  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Illyés Gyula lírájának sajátosságai az 
Egy mondat a zsarnokságról és más 
műve alapján (pl. Bartók, Koszorú); az 
irodalmi szociográfia műfaja, l. 
Puszták népe (vagy részletek). 
Németh László egy regénye (pl. 

A tanuló 
tisztában van az adott 20. századi 
szerzők életművének jellegével; az 
alkotók helyével, szerepével a 
magyar irodalom történetében; 
műismereti minimuma: Illyés Gyula 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: Örkény 
műveinek filmes 
adaptációi. 
Informatika: internetes 
közlés, adattárak –önálló 
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Iszony) vagy egy drámája (pl. II. József; 
A két Bolyai). 
Nagy László költői világa, 
alkotásmódja (pl. népiesség, 
hosszúénekek, montázstechnika, 
képrendszer, portrévers, képvers) 
egy-két műve alapján (pl. Himnusz 
minden időben, Ki viszi át a szerelmet; 
József  Attila!; Menyegző). 
Örkény István groteszk látásmódja 
néhány egyperces novella és / vagy a 
Tóték alapján. A választott 
szerzőkhöz, művekhez kacsolódó 
fogalmi ismeretek. 

egy műve; 
továbbá választhat: Németh László 
egy műve; Örkény István néhány 
műve; Nagy László egy-két műve; 
esszérészlet Illyés Gyula, Németh 
László műveiből; 
a szerzők kapcsán alkalmassá válik a 
műveikről szóló véleményeknek, 
elemzéseknek az értelmezésére; egy-
egy szóbeli témakör kifejtésére; 
memoriterek tolmácsolására. 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, hosszúének, portrévers, képvers, 
groteszk látásmód, egyperces novella. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – Portrék, 
látásmódok a 20. század magyar irodalmából (választható 

szerzők, művek) 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás A 20. századi magyar irodalom jellemzői (életművek, portrék, látásmódok).  
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 
műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezésére és a 
kapcsolatos vélemények megosztására. A magyar irodalom sokféleségének, 
határokon átnyúló egységének megbecsülése. 
Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tájékozódás, irányzatok, csoportok, 
szerzők sajátosságai. A 20. század különböző korszakainak kulturális, irodalmi 
törekvései. Különböző típusú, terjedelmű és műfajú epikai, lírai művek, továbbá 
esszék elemzése, értelmezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Választás alapján művek, 
szemelvények 20. századi: 
szépprózai alkotásokból, pl. Gion 
Nándor, Mészöly Miklós, Nyirő 
József  (pl. Úz Bence, Kopjafák), Szabó 
Magda (pl. Abigél), Sánta Ferenc (pl. 
Sokan voltunk), Sütő András 
műveiből; 
lírikusok munkásságából, pl. Áprily 
Lajos, Dsida Jenő, Nemes Nagy 
Ágnes, Orbán Ottó, Sinka István, 
Szilágyi Domokos egy-két műve; 
értekező prózai művekből, 
esszékből, pl. Nemes Nagy Ágnes, 
Szerb Antal és mások műveiből, 
például Szabó Dezső Adyról írt 
esszéiből. 
Művelődés- és irodalomtörténeti 
tájékozódás: a nemzeti konzervatív 
irodalom, a népi írók mozgalma, a 
határon túli és emigráns irodalom. 
A választott szerzőkhöz, művekhez 
kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 
tisztában van a választott 20. századi 
szerzők életművének jellegével; az 
alkotók helyével, szerepével a 
magyar irodalom történetében; 
megismeri a század irodalmának 
néhány törekvését, sajátosságát 
(nemzeti konzervatív irodalom, népi 
írók mozgalma, határon túli magyar 
és emigráns irodalom); 
választhat műelemzést / műajánlást 
egyéni olvasmányélményei alapján; 
a szerzők kapcsán alkalmassá válik a 
műveikről szóló véleményeknek, 
elemzéseknek az értelmezésére; egy-
egy szóbeli témakör kifejtésére, 
memoriterek tolmácsolására. 

Informatika: internetes 
közlés, irodalmi adattárak 
és honlapok. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Művelődéstörténet, irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás, nemzeti 
konzervatív irodalom, parabola, intertextualitás; költői attitűd, költői szerep; 
Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns irodalom; „ötágú síp”. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható 
szerzők, művek) 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 
műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezésére és a 
kapcsolatos vélemények megosztására. 
Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a körülöttünk 
levő világ megértését. 
Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás támogatása; a fogalmi 
műveltség bővítése. Kortárs alkotások értelmezése, a művekről szóló 
vélemények, elemzések mérlegelése. A kortárs irodalmi élet több szempontú 
bemutatása. Kertész Imre Sorstalanság című regényének feldolgozása. 
Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának új 
jelenségei.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Szemelvények a kortárs szépprózai 
alkotásokból, lírai művekből, 
esszéirodalomból. 
A kortárs dráma és színház világa 
(egy választott mű elemzése). 
Irodalmi díjak és díjazottak (a 
Nobel-díjas: Kertész Imre 
Sorstalanság című regénye). 
Kortárs irodalmi élet. 
A választott szerzőkhöz, művekhez 
kacsolódó fogalmi ismeretek. 
Tájékozódás az irodalmi és könyvtári 
adatbázisok, blogok, kritikai 
folyóiratok, internetes folyóiratok 
között. 
Önálló olvasmányválasztás 
szempontjai, indoklása, értékelése, 
mások szempontjainak értelmezése. 

A tanuló 
tisztában van a kortárs irodalomból 
választott szerzők életművének 
jellegével; az alkotók helyével, 
szerepével; 
megismeri a kortárs irodalom 
néhány törekvését, sajátosságát, a 
posztmodern, digitális irodalom, 
hangoskönyv fogalmát; 
választhat műelemzést/műajánlást 
egyéni olvasmányélményei alapján; 
értelmez egy kortárs drámai alkotást 
(lehetőleg megtekinti 
színházban/felvételről); 
információkat szerez a kortárs 
irodalmi életről (könyvünnepek, 
sikerkönyvek); irodalmi díjakról (pl. 
Kertész Imre Nobel-díjas Sorstalanság 
című regényéről); 
a szerzők kapcsán alkalmassá válik a 
műveikről szóló véleményeknek, 
elemzéseknek az értelmezésére; egy-
egy szóbeli témakör kifejtésére, 
memoriterek tolmácsolására. 

Dráma és tánc: a kortárs 
színház irányzatai, példái. 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: az 
elektronikus 
tömegkommunikáció és az 
irodalom 
kölcsönhatásának új 
jelenségei. 
Informatika: a digitális 
közlés példái.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, digitális 
közlés. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Regionális kultúra Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás A választott tárgyhoz kapcsolódó irodalmi ismeretek.  
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

Azonosulás a szűkebb-tágabb tájegység történeti és jelenkori értékeivel, a 
regionális kötődés erősítése. Irodalmi emlékhelyek, nemzeti identitás. 
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céljai Eligazodás, tudás- és tapasztalatszerzés a tájegység/település/kerület/iskola stb. 
kulturális, irodalmi hagyományairól, irodalmi emlékhelyeiről.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A régió, tájegység, település, kerület, 
iskola kulturális, irodalmi, múltbeli és 
jelen hagyományai (pl. kisebbségi 
irodalom, folklór, múzeum, színház 
stb.); 
az ide kötődő, ehhez kapcsolódó 
szerző(k) irodalmi műve(i). 
Irodalmi emlékhelyek (szülőház, 
emlékszoba, kiállítás, múzeum, 
temető, színház stb.). 
A választott tárgyhoz kapcsolódó 
fogalmi ismeretek. 

A tanuló 
tisztában van a tájegység / település 
/ kerület / iskola stb. kulturális, 
irodalmi hagyományaival, ismer 
irodalmi emlékhelyeket; 
a tematika kapcsán alkalmassá válik 
egy szóbeli témakör kifejtésére 
(érettségi követelményrendszer). 

Vizuális kultúra; Hon és 
népismeret; Földrajz; 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: régió, 
tájegység, történelmi 
emlékezet, emlékhely, 
hagyomány. 
Társadalomismeret: civil 
társadalom, a lokális 
kulturális szerveződések 
jelentősége. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Régió, regionalitás, hagyomány, kisebbség, nemzetiség, folklór, az irodalom 
„földrajza”, interkulturalitás, kulturális emlékezet. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az irodalom határterületei Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás Népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet. Szórakoztató irodalom, 
slágerszöveg. 

A témakör nevelési-
fejlesztési céljai 

Igény és képesség erősítése az ízlés önálló, tudatos fejlesztésére. Az esztétikai és 
művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az irodalmiság változó fogalmának 
áttekintése, példákkal. Több szempontot érintő megbeszélés az ízlésről, annak 
kontextusairól, alakulásáról. A művészet kultúraalkotó szerepének megfigyelése. 
Más kultúrák megismerésének igénye. Az érvelő képesség, a retorikai tudás 
továbbfejlesztése. Példával való bizonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, 
másrészt történetileg változó hagyomány. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A szórakoztató irodalom típusai, 
hatáskeltő eszközei és sajátos 
műfajainak jellemzői (pl. fantasy-
irodalom, detektívregény, sci-fi, 
lektűr; dalszöveg). 
Az irodalom filmen; filmes 
feldolgozások. 
Film- és könyvsikerek, 
divatjelenségek. 
Az irodalmi ismeretterjesztés főbb 
nyomtatott és elektronikus műfajai. 
A választott témához kapcsolódó 
fogalmi ismeretek. 

A tanuló 
tisztában van az irodalmiság változó 
fogalmával; 
megérti az ízlés kontextuális 
függőségét; 
alakul igénye és képessége az ízlés 
önálló fejlesztésére; 
fejlődik médiatudatossága, esztétikai 
és művészeti tudatossága; 
választhat műelemzést/műajánlást 
egyéni olvasmány-
élményei/filmélményei alapján; 
a tárgykör kapcsán alkalmassá válik a 
jelenségekről/művekről szóló 
véleményeknek, elemzéseknek az 
értelmezésére; egy-egy szóbeli 
témakör kifejtésére. 

Vizuális kultúra: kortárs 
művészet. 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: filmes 
feldolgozások, mediatizált 
kultúra. 
Ének-zene: a zene 
fogyasztásának jelenségei, 
zenei szubkultúrák. 
Társadalomismeret: a 
kulturális fogyasztás 
társadalmi jellemzői; 
értékviták. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi 
ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. 

 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megválasztja a 
megfelelő hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. Alkalmazza a művelt 
köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáit, 
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végén képes felismerni és értelmezni az attól eltérő nyelvváltozatokat. 
Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális 
szövegeket. Az értő, kritikus befogadásra is alapozva képes önálló 
szövegalkotásra néhány publicisztikai, audiovizuális és informatikai hátterű 
műfajban, a képi elemek, lehetőségek és a szöveg összekapcsolásában rejlő 
közlési lehetőségek kihasználásával. 
Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informatikai 
technológiákra épülő) információhordozók használatát is. Képes arra, hogy kellő 
problémaérzékenységgel, kreativitással és önállósággal igazodjon el az 
információk világában; értelmesen és értékteremtően tudjon élni az önképzés 
lehetőségeivel. 
Bizonyítja szövegelemzési, szövegértelmezési jártasságát a tanult leíró nyelvtani, 
szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek alkalmazásával; a szépirodalmi 
szövegek mellett képes szakmai-tudományos, publicisztikai, közéleti 
(audiovizuális, informatikai alapú) szövegek feldolgozására, értelmezésére is. 
Bizonyítja különféle szövegek megértését, a szöveg felépítésére, grammatikai 
jellemzőire, témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel. 
A hivatalos írásművek műfajaiban képes önálló szövegalkotásra 
(pl. önéletrajz, motivációs levél). Képes olvasható, rendezett írásra. 
Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére 
(pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi és irodalmi 
szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző 
szóbeli és írásbeli műfajokban. Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit. 
Képes definíció, magyarázat, prezentáció, értekezés (kisértekezés) készítésére az 
olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg 
tud fogalmazni kérdéseket, problémákat. 
Bizonyítja a magyar nyelv rendszerének és történetének ismeretét, a grammatikai, 
szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási jelenségek önálló 
fölismerését, a tanultak tudatos alkalmazását. 
Átfogó ismerettel bír a nyelv és társadalom viszonyáról, illetve a nyelvi állandóság 
és változás folyamatáról. Anyanyelvi műveltségének fontos összetevője a 
tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, rokonságáról, történetének főbb 
korszakairól; a magyar nyelv és a magyar művelődés kapcsolatának tudatosítása. 
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő 
szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. 
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített 
értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat, magatartásformákat, 
képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére. 
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő 
bemutatására, következtetések megfogalmazására. Részt vesz elemző 
beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes az 
irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, 
megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, 
újrafogalmazására. 
Tájékozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, 
poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban. 
Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a 
magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról. 
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi 
tartalmának tárgyszerű ismertetésére. 
Be tud mutatni műveket, alkotókat a magyar és világirodalom korszakaiból, 
továbbá a kortárs irodalomból. 
Képes művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerése és értékelése, az evokáció, 
az intertextualitás példáinak bemutatására. Képes különböző korokban 
keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú értelmezésére, összevetésére. 
Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, kifejező szövegmondásra. 
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1.2.1.5 Idegen nyelv 
A 9–10. és a 11–12. évfolyam számára közös témalista készült, melyet a középiskolák általános képzésének 

sokfélesége indokol (tagozatok, fakultációk, szakmacsoportok). Az ajánlott témák feldolgozásának sorrendjét, 
elmélyítésük, bővítésük idejét az adott intézmény helyi tantervével összhangban célszerű meghatározni. Az 
ajánlott témakörök listája kitekintést tartalmaz a célnyelvi kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális 
kompetenciák fejlesztését. Nem szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy az idegen nyelvek tanulásának célja 
egyre inkább az, hogy egy közvetítő nyelv birtokába jussunk, így az is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a 
célnyelvi országok mellett más kultúrákat is megismerjenek és elfogadjanak a tanulók, és olyan kommunikációs 
helyzeteket is ki tudjanak próbálni, amelyekben a kommunikációs partnernek sem anyanyelve a célnyelv. 

A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszára vonatkozó, az adott 
kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait sorolja fel. A fejlesztés tartalma elnevezésű cella olyan tevékenységeket 
tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés megvalósítható, így ezek követelményként is felfoghatók. 
A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalomba. 

A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és tartalmából kiindulva 
határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez. 

11. évfolyam 

Fejlesztési egység  Hallott szöveg értése 
Előzetes tudás A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és 

bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó. 
Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a számára 
rendszeresen előforduló, ismerős témákról; 
képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott 
érveit két beszélő esetén; 
képes megérteni a legfontosabb információkat képekkel támogatott hangzó 
anyagokban, amelyek az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha 
viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése. 
Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd vagy 
előadás főbb pontjainak megértése. 
Egyszerű műszaki információk megértése. 
Részletes, összetett útbaigazítás követése. 
Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 
Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok, egyszerű nyelvezetű hangfelvételek 
lényegének megértése. 
A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak felismerése. 
Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak 
kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, szükség 
esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés magyarázat kérése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai iránynak megfelelő 
tartalommal is 
Közlemények, beszámolók, párbeszédek, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a 
rádióban, rövid interjúk, reklámok, dalok, videók. 

 

 

Fejlesztési egység  Szóbeli interakció 
Előzetes tudás A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál 

az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 
Rövid beszélgetésekben vesz részt, kérdez és válaszol kiszámítható, 
mindennapi helyzetekben. 
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Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 
A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán 
módon boldogulni; 
képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kifejezni 
érdeklődési körébe tartozó témákkal kapcsolatban; 
ismeri a leggyakoribb kommunikációs forgatókönyveket, és egyre 
kevesebb zökkenővel alkalmazza ezeket; 
stílusában, regiszterhasználatában képes alkalmazkodni a 
kommunikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma 
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén – időnként szavak, fordulatok ismétlését vagy 
magyarázatát kérve. 
Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meglepetés, 
boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 
Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit csináljanak, 
hova menjenek, melyiket válasszam stb.). 
Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véleménycsere. 
Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről. 
Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk 
beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is 
(pl. boltban, postán, bankban). 
Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 
Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 
Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése - időnként segítség 
igénybevételével. 
Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése. 
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevonása, a 
beszélgetés lezárása. 
A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a félreérthető 
megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 
A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 
A mindennapi témák (például család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események) 
megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 
Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 
Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő nyelvhasználat 
ismerős kontextusokban. 
A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 
A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 
Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció. 
Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai iránynak megfelelő 
tartalommal is 
Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítások, 
interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egység  Összefüggő beszéd 
Előzetes tudás A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberekről, 

lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A tanuló képes arra, hogy begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő 
témakörökben kifejezze magát; 
tud érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni; 
képes mondanivalójának nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és szükség 

144 



szerinti módosítására; 
képes arra, hogy egy gondolat vagy probléma lényegét megközelítő pontossággal 
kifejtse. 

A fejlesztés tartalma 
Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gondolatok 
többnyire lineáris összekapcsolásával. 
Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok többnyire 
lineáris összekapcsolásával. 
Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 
Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 
Történet elmondása. 
Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 
Részvétel előre elkészített, ismerős témájú csoportos előadásban. 
A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős helyzetekben a 
mondanivaló kifejezésére. 
Alapvető eszközök használata a közlés bevezetésére, kifejtésére és lezárására. 
Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia alkalmazásával 
a mondanivaló újrakezdése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai iránynak megfelelő 
tartalommal is 
Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érvelés, előadás, prezentáció (önállóan vagy 
segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység  Olvasott szöveg értése 
Előzetes tudás A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták 

sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 
Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, ismerős 
témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 
kapcsolódó, lényegre törő autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegeket; 
képes felismerni az érvelések fő gondolatmenetét. 

A fejlesztés tartalma 
Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kismértékben 
szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben. 
Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 
Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan írt érvelő 
szövegekben. 
Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 
Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 
Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 
A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének 
kikövetkeztetése. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai iránynak megfelelő 
tartalommal is 
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 
prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, 
beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egyszerű 
irodalmi szövegek, dalszövegek. 
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Fejlesztési egység Íráskészség  
Előzetes tudás A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 
információkra vonatkoznak. 
Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 
mondatsorokban fejezi ki írásban. 
Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján 
az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, 
hétköznapi témákról; 
tud írásban beszámolni eseményekről, élményeiről, érzéseiről, 
benyomásairól és véleményéről; 
képes írásbeli interakciót elkezdeni, fenntartani és befejezni; 
tud jegyzetet készíteni olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 
ötletről; 
minták alapján képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő 
szövegeket létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető 
stílusjegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról rövid, különálló elemek 
lineáris összekapcsolásával. 
Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás). 
Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 
Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 
Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 
tanároknak). 
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 
Életrajz írása. 
Lényegre koncentráló leírás készítése. 
Tényszerű információk összefoglalása. 
Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet készítése. 
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 
Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 
Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-mailben 
megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és 
helyesírási sajátosság alkalmazása. 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet, 
paródia írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai iránynak megfelelő 
tartalommal is 
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 
poszter szövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó 
levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; 
személyes információt, tényt, ill. tetszést / nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; 
egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek / e-mail-ek (pl. tudakozódás, 
megrendelés, foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 
jellemzések; rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 
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Ajánlott témakörök a 11–12. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 
Személyes vonatkozások, család 
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 
Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Etika: önismeret, ember az 
időben - gyermekkor, 
ifjúság, felnőttkor öregkor, 
családi élet. 

Ember és társadalom 
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Öltözködés, divat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia (pl. 
fogyatékkal élők). 
Konfliktusok és kezelésük. 
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, 
előítélet, tolerancia, 
bizalom, együttérzés; 
fogyatékkal élők, szegények 
és gazdagok. 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: a 
jövedelem szerepe a 
családban, kiadás, bevétel, 
megtakarítás, hitel, rezsi, 
zsebpénz. 
Földrajz: biotermékek. 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 
Növények és állatok a környezetünkben. 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért 
és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? 
Időjárás, éghajlat. 
Globális kihívások. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek; hon- és 
népismeret: lakóhely és 
környék hagyományai, az 
én falum, az én városom. 
Biológia-egészségtan: élőhely, 
életközösség, védett 
természeti érték, változatos 
élővilág. 
Földrajz: településtípusok; 
globális problémák, 
fenntarthatóság, 
környezettudatosság, 
életminőségek különbségei, 
pl. az éhezés és a 
szegénység okai; a Föld 
mozgása, az időjárás 
tényezői, a Föld szépsége, 
egyedisége. 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). 
Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a választott 
szakmában. 
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 
Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek; 
társadalmi, állampolgári 
ismeretek: a tudás 
fogalmának átalakulása, a 
tanulás technikái, 
élethosszig tartó tanulás. 
Informatika: digitális 
tudásbázisok, könyvtári 
információs rendszerek. 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás. 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 
A képzési iránynak megfelelő szakmák. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
Önéletrajz, állásinterjú. 

Szakmai tárgyak: a tárgyak 
jellegének megfelelően. 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 

Biológia-egészségtan: 
testrészek, egészséges 
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Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás 
szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 
Életünk és a stressz. 
Étkezési szokások a családban. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 
Ételrendelés telefonon és interneten. 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 
Életmód nálunk és a célországokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

életmód, a betegségek 
ismérvei, fogyatékkal élők, 
betegségmegelőzés, 
elsősegély. 
Testnevelés és sport: a 
rendszeres testedzés hatása 
a szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Földrajz: más népek 
kultúrái. 
Magyar nyelv és irodalom: 
rövid epikai, lírai, drámai 
művek olvasása, a reklám 
és a popzene új szóbeli 
költészete. 
Informatika: e-könyvek, 
médiatudatosság. 
Testnevelés és sport: táncok, 
népi játékok, a sport és az 
olimpia története, 
példaképek szerepe, 
sportágak jellemzői. 
Ének-zene: népzene, 
klasszikus zene, pop zene. 
Dráma és tánc: a szituáció 
alapelemei, beszédre 
késztetés, befogadás, 
értelmezés, különböző 
kultúrák mítoszai, mondái. 
Vizuális kultúra: művészi 
alkotások leírása, 
értelmezése. 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros 
közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 
Turisztikai célpontok. 
Célnyelvi kultúrák. 

Földrajz: a kulturális élet 
földrajzi alapjai, nyelvek és 
vallások, egyes 
meghatározó jellegű 
országok turisztikai 
jellemzői. 

Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek; fizika: 
tudománytörténeti 
jelentőségű felfedezések, 
találmányok. 
Informatika: számítógépen 
keresztül való 
kapcsolattartás, információ 
keresése, az informatikai 
eszközöket alkalmazó 
média megismerése, az 
elterjedt 
infokommunikációs 
eszközök előnyeinek és 
kockázatainak 
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megismerése, a netikett 
alapjainak megismerése, 
élőszóval kísért bemutatók 
és felhasználható 
eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 
Családi gazdálkodás. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
A képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági vonatkozásai. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek; 
társadalmi és állampolgári 
ismeretek: a jövedelem 
szerepe a családban, kiadás, 
bevétel, megtakarítás, hitel, 
rezsi, zsebpénz. 

 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
ciklus végén 

B1 mínusz nyelvi szint. 
A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a számára 
rendszeresen előforduló, ismerős témákról. 
A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, véleményt 
mond, érzelmeit kifejezi, stílusában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 
A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz közelítően 
beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. 
Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, 
autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános vagy 
részinformációkat. 
A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni 
ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már kezdenek megjelenni 
műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

 

12. évfolyam 

Fejlesztési egység  Hallott szöveg értése 
Előzetes tudás B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a 

számára rendszeresen előforduló ismerős témákról. 
Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az 
érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha viszonylag 
lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi 
beszédet a számára ismerős témákról, 
képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott 
érveit több beszélő esetén is, 
képes megérteni fontos információkat azokban a rádió- és tévéműsorokban, 
filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez 
kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek, 
képes az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek általános 
vagy részinformációinak megértésére. 

A fejlesztés tartalma 
A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák esetén. 
A hallott szöveg gondolatmenetének követése, egyes tényszerű részinformációk megértése, amennyiben 
a beszéd világos és kiejtése ismerős. Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén 
visszakérdezések segítségével. 
Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 
Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 
Telefonbeszélgetésben a lényeges információk megértése. 
Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek megértése. 
Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az 
események közvetítik. 
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A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló 
ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésének 
kikövetkeztetése. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai iránynak megfelelő 
tartalommal is 
Hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, 
interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, 
filmelőzetesek, filmek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 
Előzetes tudás B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi 

élet legtöbb helyzetével. 
Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 
témákról; boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 
Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a 
kommunikációs helyzethez. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is 
önállóan boldogulni, 
képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani és érvelni érdeklődési 
körébe tartozó és általános témákról is, 
ismeri és biztonsággal alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs 
forgatókönyveket, 
stílusában, regiszterhasználatában tud alkalmazkodni a kommunikációs 
helyzethez, 
az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 
kommunikációs helyzetekben képes kommunikáció kezdeményezésére, 
viszonylag zökkenőmentes fenntartására és lezárására vizuális és verbális 
segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 
Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, aggodalom, 
öröm. 
Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása. 
A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 
álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 
Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban (például zene, film, könyvek). 
Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 
véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 
Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 
Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 
Utazások során felmerülő feladatok (például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a hatóságokkal 
külföldi látogatás során). 
Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, reklamáció. 
Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 
Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek megadása 
orvosnál). 
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevonása, 
beszélgetés lezárása. 
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető 
megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi megfelelőik 
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semleges stílusban való használatával. 
Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 
A mindennapi témák (például család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események) 
megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 
Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 
A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 
Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai iránynak megfelelő 
tartalommal is 
Társalgások, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység  Összefüggő beszéd 
Előzetes tudás B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben be 

tudja mutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, 
iskoláját stb. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével 
az ismerős témakörökben a folyamatos önkifejezésre, 
tud érthetően és folyamatosan beszélni, képes mondanivalójának 
tudatos nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és szükség szerinti 
módosítására, 
képes egy gondolat vagy probléma lényegét pontosan kifejteni, 
képes az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 
témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló megnyilatkozásra, 
témakifejtésre (gondolatok, vélemény) vizuális és verbális segédanyagok 
alapján.  

A fejlesztés tartalma 
Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 
összekapcsolásával. 
Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris 
összekapcsolásával. 
Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 
Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalmazása. 
Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 
Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 
Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé begyakorolt 
helyzetekben. 
A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 
Önellenőrzés és az önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai iránynak megfelelő 
tartalommal is 
Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, 
előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, 
rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység  Olvasott szöveg értése 
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Előzetes tudás B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, az 
érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 
Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat 
kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a 
szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, 
érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket, 
képes ilyen szövegekben a gondolatmenetet megérteni, 
követi az írott véleményt, érvelést, legyen képes ezekből a lényeges 
részinformációkat kiszűrni, 
képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos 
általános vagy részinformációinak megértésére. 

A fejlesztés tartalma 
A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven írott szövegekben, 
például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 
A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 
A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 
A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres 
írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 
Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 
A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve több 
szövegből. 
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 
Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösszefüggés 
alapján. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai iránynak megfelelő 
tartalommal is 
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 
prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, 
beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egyszerű 
irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység  Írás 
Előzetes tudás B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 

fogalmaz ismert, hétköznapi témákról. 
Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 
és véleményéről. 
Írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 
Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 
ötleteiről. 
Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 
főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló képes részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket fogalmazni 
ismert, hétköznapi és elvontabb témákról, 
tud eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és 
véleményéről írásban beszámolni, valamint tudja véleményét 
alátámasztani, 
képes hatékony írásbeli interakciót folytatni, 
tud jegyzetet készíteni olvasott vagy hallott, érdeklődési köréhez tartozó 
szövegből, illetve saját ötleteiről, 
képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket 
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létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek 
alkalmazásával; 
jártasságot szerez a középszintű érettségi íráskészséget mérő 
feladatainak megoldásában és az értékelésükre használt kritériumok 
alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 
Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős 
témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 
Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kapcsolatban 
is, mint például a zene vagy a művészet. 
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak). 
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 
Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 
Riport, cikk, esszé írása. 
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 
Saját ötletekről jegyzet készítése. 
Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való 
rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 
Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 
Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 
Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-mailben 
megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és 
helyesírási sajátosság). 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet, paródia 
írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 
Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 
Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai iránynak megfelelő 
tartalommal is 
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 
poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó 
levelek, e-mailek vagy internes profilok; tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; 
személyes információt, tényt, ill. tetszést / nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; 
egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek / e-mail-ek (pl. tudakozódás, 
megrendelés, foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 
jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapek, rigmusok, 
dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

Ajánlott témakörök 

A 11–12. évfolyamokra az egységes témakörlista a 11. évfolyam végén található. 

A fejlesztés várt 
eredményei a ciklus 
végén 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi 
beszédet a számára ismerős témákról. 
A tanuló képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi 
élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában 
alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 
A tanuló ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 
segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb 
pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 
A tanuló képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 
nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően 
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megfogalmazott szövegekben. 
A tanuló több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 
fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban 
megjelennek a műfaji sajátosságok és stílusjegyek. 
A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és követelményeinek. 

1.2.1.6 Függelék 
Az alábbi táblázatok az egyes KER szintekhez rendelten tartalmazzák azon kommunikációs eszközöket és 

fogalomköröket (nyelvi eszköztár) valamint a hozzájuk tartozó angol és német nyelvi példákat, amelyeknek 
megvalósítására az adott szinten lehetőség van. Mivel a kommunikációs eszközök és a fogalomkörök szintről 
szintre bővülnek, az újonnan belépő, a korábbi szinteken még nem megvalósuló elemekhez tartozó példák dőlt 
betűvel szerepelnek. 

A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

• A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
• Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
• Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
• Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
• A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
• Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 

• Cselekvés, történés, létezés 
• Birtoklás 
• Térbeli viszonyok 
• Időbeli viszonyok 
• Mennyiségi viszonyok 
• Minőségi viszonyok 
• Logikai viszonyok 
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1.2.1.7 Angol nyelv 
 

Kommunikációs eszközök B1- 
 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 

 

 Kezdeményezés és válasz 
 

 

Megszólítás Excuse me. Pardon?  
Köszönés How do you do? 

Good morning. 
Hello Tom. 
Hello, how are you? 
Hi! 

How do you do? 
Good morning. 
Hello Mary. 
Very well, thank you. And how about you? 
Hi! 

 

Elköszönés 
 

Goodbye. 
Bye-bye! 
Good night. 
Take care. 

Goodbye. 
Bye! 
See you! 
Good night. 
Thanks. Bye! 

 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot. 
It’s very kind of  you. 

Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
Don’t mention it. 

 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 
May I/Can I/ Let me introduce myself. 
May I/Can/ Let me introduce you to Rosy?  

Hello. 
Hi! 
Pleased to meet you. Nice to meet you.  

 

Telefonon más személy kérése Can I speak to George, please? 
Could you put me through to Mrs Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please.  

Telefonálásnál elköszönés I’ll call back again later this evening. 
It was lovely to speak to you. 
Thanks for ringing. Bye! 

 
Bye! 

 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will.  
Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás How are you feeling today? 

What’s the matter? 
Fine. / OK / All right. Much better, thanks. Not very 
well, I am afraid. 
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Engedélykérés és reagálás: May I use your telephone? 
Do you mind if  I open the window? 

Yes, go ahead. 
Not at all. 

 

Bocsánatkérés és arra reagálás I am sorry. I am very sorry. 
I beg your pardon 
 

That’s all right. 
It doesn’t matter. Never mind. 
 

 

Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás Happy Christmas/New year/Birthday! 
Many happy returns (of  the day) 
Congratulations! 
 

Happy Christmas /New Year/ Birthday! 
Thank you. 
Thank you, the same to you. 
 

Megszólítás személyes levélben Dear John,  
Elbúcsúzás személyes levélben Best wishes, 

Love (from), 
I am looking forward to hearing from you soon. 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 
Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

What do you think of  that? 
How do you feel about that? 

Great! 
I’m so glad/very happy. 
I’m glad to hear that. 
I’m so pleased that… 
Good for you. 
Congratulations. 
I feel so happy for… 
I’m sorry to hear that. 
What a pity. 
Oh, no! 
Oh, dear! 
I feel so sorry for… 

Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság What do you think of…? 
Are you pleased with…? 
Are you happy with…? 
Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 
That was fine/good/ nice 
I’m quite satisfied with… 
I’m quite happy with… 
I’m quite pleased with… 
It’s not good enough. 
That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 
Tom is twenty. 

How come? 
Is he? 
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This is a book for you.  What a surprise! 
Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 
I am looking forward to… 
I hope you’ll have time to join me for dinner. 

Aggódás, félelem What’s the matter?  I am worried about my boyfriend 
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 
Véleménykérés, és arra reagálás What do you think? How do you like it? I think it is rather strange. I like it. 
Valaki igazának az elismerése és el nem 
ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem értés Do you agree? 
What’s your opinion? 
How do you feel about it?  

OK 
All right. 
I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelenség Are you interested in sports? I am interested in gardening. 
It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 
What do you think of  my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like it. 
He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  
Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, please. 
Képesség 
 

Can you speak French? 
Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 
I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 
When do we have to leave? 

We must fill it in now. 
Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 
 

People must sleep sometimes. 

Lehetőség It may rain. 
She might be late. 

 

Ígéret will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will. 
I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 
Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 
I’d rather not go out tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 
Ítélet, kritika Do you approve of  this action? That’s good/not bad / terrible. 
Szándék, terv Are you going to visit the Browns today? I’m planning to do so.  
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
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Dolgok, személyek megnevezése, leírása What is it? 

What’s it in English? 
What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind of…/ It’s used for… 
It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás: 
 

Are you all right? 
When are the guests coming? 

Yes, I am. 
At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 
Események leírása What happened? 

 
First she finished lunch, then she phoned her 
friend and finally they all met at the cinema. 

Bizonyosság, bizonytalanság Do you think they will come? 
How old do you think she is? 

They will probably come. They might come, or 
they might not come. 
She can’t be very old. She must be 25. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
 
Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

Do you have a pen by any chance? 
Yes, sure. Yes, of  course. 
I’m afraid I can’t. 
I am afraid, I don’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 
Segítségkérés és arra való reagálás will you do the washing up for me, please? Certainly. Not now. I am very busy. 
Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 
No, thank you. 
That would be kind of  you. 

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? Let’s meet on Sunday. Yes, I am. Good idea. 
Kínálás és arra reagálás Have an orange. 

Here you are. 
Let me get you another drink. 
 

Yes, please. No, thank you. 
Thank you. 
 

Tanács és arra reagálás What shall I do? 
What do you recommend me? 

I think you should … 
I don’t think you should…. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
 
Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 
Sorry, what did you say his name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, magyarázatértés ellenőrzése Sorry, I don’t understand. 
Could you understand? 
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Am I making myself  clear? 
Sorry, what does that mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It spells… 
 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 
Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés kezdése I’ll tell you what; 

I’ve just had a thought. 
The question is how many ……. 
The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and then… 
 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 
 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking to you. 
 

 

 
Fogalomkörök B1- 

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple 
 

When do you get up? I don’t drink milk. 

  Present Continuous 
 

Why is she crying? I’m not listening. I’m leaving. 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 
I haven’t finished it yet. 

  Present Simple Passive The school is renovated as it is very old. 
 Múltidejűség Past Simple 

 
And then she kissed me. Why didn’t you come 
yesterday? 

  Past Continuous What were you doing at five yesterday? 
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I was watching TV when he phoned. 
 Jövőidejűség Going to  What are you going to do on Saturday? 
  Future with will When will you be fourteen? 
Birtoklás kifejezése  Past forms of  have I didn’t have many friends at school. 
  Have with will At the age of  25 I will have a car. 
  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their dog  
  Genitive ’s 

 
Kate’s brother 
Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 
  Belong to Who does this bag belong to? 

Oh, this is mine. 
Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás  Prepositions, Prepositional Phrases, 

Adverbs 
Picture location, 
Geographical location 

Here, there, on the left, on the right, in, on, under, 
opposite, next to, between, … 
 

    
Időbeli viszonyok Gyakoriság How often? 

 
Always, often, sometimes, never, once/twice a week, 
every day. 

 Időpont When? 
What time? 
What’s the time? 
 

Now, 
Yesterday, last week, two years ago, 
Tomorrow, next week 
In 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday 
It’s eight. 
It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past simple) How long were you in Spain? One month. 
  Adverbs with the Present Perfect 

Already, yet, just 
I have already read it. He has not finished yet. 
She has just entered the room.  

Mennyiségi viszonyok  Singulars and plurals 
Regular and irregular plurals 

Boys, girls, 
Children, people, men, women … 

  Cardinal numbers 1-100-  
  Ordinal numbers  first, second… 
  Countable nouns 

Uncountable nouns 
How many CDs have you got? 
I’ve got a lot of/few CDs. 
How much money have you got? 
I’ve got a lot of/little money. 
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A cup of  tea, a piece of  chocolate 
   all, both, none, neither, every, each 

There were 3 apples on the plate. Each tasted good. 
Minőségi viszonyok Hasonlítás 

 
Comparative and superlative of  short 
adjectives 
With long adjectives 
Irregular comparative and superlative 
forms of  adjectives 
Enough 
Too, quite 

Tom’s younger than Sue. Mary is the prettiest girl. 
She is the most intelligent of  all. 
I’m as tall as you. 
This novel is more interesting than the other one. 
Good/bad (better, worse) 
What’s it like? What colour is it? 
What does it look/sound/taste/feel like? 
It isn’t good enough. 
The cake tastes quite good. 

Modalitás Képesség, 
engedélykérés 

Can (ability) 
Can/could/may expressing permission 

I can swim. 
Can/could/may I join you, 

  Could, was able to At last I could pass the axam. 
She was able to open the tin with a knife. 

 Tanácsadás Should/shouldn’t You should ask her. 
 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 
 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 
 Valószínűség, lehetőség Must/may/might/can’t + present infinitive 

(certainty) 
John must be ill. 
He can’t be at school. 

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 
 Feltételesség conditional We’ll stay at home if  it rains. 
 Célhatározás purpose We help you so that you can pass this exam. 
Szövegösszetartó eszközök  Articles 

Some+plural noun 
any+plural noun 
Some +singular noun 
Any +singular noun 
Nominative and Accusative of  personal 
pronouns 
Demonstrative pronouns 
Indefinite pronouns 

A, an, the 
There are some pencils in the bag. 
Have you got any sisters? 
I haven’t got any matchboxes. 
There’s some water in the vase. 
There isn’t any juice in my glass. 
I, he, they… 
Me, him, them… 
This, that, these, those 
Somebody, anybody, nobody, everybody 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with present reporting 
verb  

He says he is tired. 
I don’t know where he lives. 
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Tell him to stop it. 
 

 

 

 
Kommunikációs eszközök B1 

 
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 
 Kezdeményezés és válasz 
Megszólítás Excuse me. Pardon? 
Köszönés How do you do? 

Good morning. 
Hello Tom. 
Hello, how are you? 
Hi! 

How do you do? 
Good morning. 
Hello Mary. 
Very well, thank you. And how about you? 
Hi! 

Elköszönés 
 

Goodbye. 
Bye-bye! 
Good night. 
Take care. 

Goodbye. 
Bye! 
See you! 
Good night. 
Thanks. Bye! 

 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot. 
It’s very kind of  you. 

Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
Don’t mention it. 

 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 
May I/Can I/ Let me introduce myself. 
May I/Can/ Let me introduce you to Rosy?  

Hello. 
Hi! 
Pleased to meet you. Nice to meet you.  

 

Telefonon más személy kérése Can I speak to George, please? 
Could you put me through to Mrs Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please.  

Telefonálásnál elköszönés I’ll call back again later this evening. 
It was lovely to speak to you. 

 
Bye! 
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Thanks for ringing. Bye! 
Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will.  
Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás How are you feeling today? 

What’s the matter? 
Fine. / OK / All right. Much better, thanks. Not very 
well, I am afraid. 

 

Engedélykérés és reagálás May I use your telephone? 
Do you mind if  I open the window? 

Yes, go ahead. 
Not at all. 

 

Bocsánatkérés és arra reagálás I am sorry. I am very sorry. 
I beg your pardon 
 

That’s all right. 
It doesn’t matter. Never mind. 
 

 

Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás Happy Christmas/New year/Birthday! 
Many happy returns (of  the day) 
Congratulations! 
 

Happy Christmas /New Year/ Birthday! 
Thank you. 
Thank you, the same to you. 
 

 

Megszólítás személyes levélben Dear John,   
Elbúcsúzás személyes levélben Best wishes, 

Love (from), 
I am looking forward to hearing from you soon. 
 

  

Hivatalos levélben megszólítás, 
elbúcsúzás 

Dear Sir, Madam, Dear John Yours faithfully, 
Yours sincerely 

 

Együttérzés és arra reagálás I am sorry. I am sorry to hear that Oh dear… 
What a shame! 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 
Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

What do you think of  that? 
How do you feel about that? 

Great! 
I’m so glad /very happy. 
I’m glad to hear that. 
I’m so pleased that… 
Good for you. 
Congratulations. 
I feel so happy for… 
I’m sorry to hear that. 
What a pity. 
Oh, no! 
Oh, dear! 
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I feel so sorry for… 
Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság What do you think of…? 

Are you pleased with…? 
Are you happy with…? 
Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 
That was fine/good/ nice 
I’m quite satisfied with… 
I’m quite happy with… 
I’m quite pleased with… 
It’s not good enough. 
That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 
Tom is twenty. 
This is a book for you. 
Were you surprised to hear the news? 

How come? 
Is he? 
What a surprise! 
I could hardly believe it. 
Amazing, isn’t it? 

Remény What are you hoping for? 
What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 
I hope you’ll have time to join me for dinner. 

Aggódás, félelem What’s the matter?  I am worried about my boyfriend 
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 
Véleménykérés, és arra reagálás What do you think? How do you like it? I think it is rather strange. I like it. 
Valaki igazának az elismerése és el nem 
ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem értés Do you agree? 
What’s your opinion? 
How do you feel about it?  

OK 
All right. 
I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelenség Are you interested in sports? I am interested in gardening. 
It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 
What do you think of  my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like it. 
He looks nice. 

Dicséret, kritika: You are really helpful.  
Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, please. 
Képesség 
 

Can you speak French? 
Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 
I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 
When do we have to leave? 

We must fill it in now. 
Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? People must sleep sometimes. 
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Must things really be black and white? 
Lehetőség It may rain. 

She might be late. 
 

Ígéret will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will. 
I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 
Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 
I’d rather not go out tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 
Ítélet, kritika Do you approve of  this action? That’s good/not bad/terrible. 
Szándék, terv Are you going to visit the Browns today? I’m planning to do so.  
Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have acted like that. 
It won’t happen again, I promise. 
Mind your own business. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
 
Dolgok, személyek megnevezése, leírása What is it? 

What’s it in English? 
What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind of…/It’s used for… 
It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 
 

Are you all right? 
When are the guests coming? 

Yes, I am. 
At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea / clue. 
Események leírása What happened? 

 
First she finished lunch, then she phoned her 
friend and finally they all met at the cinema. 

Bizonyosság, bizonytalanság Do you think they will come? 
How old do you think she is? 

They will probably come. They might come, or 
they might not come. 
She can’t be very old. She must be 25. 

Feltételezés, kétely I doubt if  he can do it. I don’t suppose they can come any earlier. I suppose he 
is right. 

 

Ok, okozat Why is that? 
What’s the reason for that? 
What caused the accident? 

Well, simply because she’d like to meet the teacher. 
He didn’t give way; this is how it happened. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 
What’s the point of  that? 
How does it work? 
Can you tell me the way to..? 

It’s for cooking. 
It’s to work with. 
You switch it on here 
Take the second turning on the right. 
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Emlékezés, nem emlékezés Do you remember where you left it? 
Did you remember to lock the door? 

I can’t remember where I put my handbag. 
I don’t remember saying that. 
I have forgotten to lock the door. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
 
Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

Do you have a pen by any chance? 
Yes, sure. Yes, of  course. 
I’m afraid I can’t. 
I am afraid, I don’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 
Segítségkérés és arra való reagálás: will you do the washing up for me, please? Certainly. Not now. I am very busy. 
Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 
No, thank you. 
That would be kind of  you. 

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? Let’s meet on Sunday. Yes, I am. Good idea. 
Kínálás és arra reagálás Have an orange. 

Here you are. 
Let me get you another drink. 

Yes, please. No, thank you. 
Thank you. 
 

Tanács és arra reagálás What shall I do? 
What do you recommend me? 

I think you should … 
I don’t think you should…. 

Reklamálás It was terrible. 
It’s too cold. 
I have a complaint. 
This doesn’t work. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
 
Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 
Sorry, what did you say his name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értés ellenőrzése Sorry, I don’t understand. 
Could you understand? 
Am I making myself  clear? 
Sorry, what does that mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It spells… 
 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little more slowly, please? 

Sorry, I couldn’t catch it. 
Sorry, that was a bit too fast. 
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Párbeszéd strukturálása Beszédszándék jelzése, beszélgetés kezdése I’ll tell you what; 
I’ve just had a thought. 
The question is how many ……. 
The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and then… 
 Összefoglalás Well, to sum it up…, All in all... 
 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking to you. 
 Helyesbítés No, nowadays it is not the case. 
 Kiemelés, hangsúlyozás It’s me who wants to go. 

The only problem here is, … 
 

 

Fogalomkörök B1 
 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple 
 

When do you get up? I don’t drink milk. 

  Present Continuous 
 

Why is she crying? I’m not listening. I’m leaving. 
 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 
I haven’t finished it yet. 

  Present Perfect Continuous I have been learning English for 4 years. 
  Present Simple Passive The school is renovated as it is very old. 
  Present Perfect Passive Our car has just been repaired. 
 Múltidejűség Past Simple 

 
And then she kissed me. Why didn’t you come 
yesterday? 

  Past Continuous What were you doing at five yesterday? 
I was watching TV when he phoned. 

  Past Simple Passive When was this book written? 
 Jövőidejűség Going to  What are you going to do on Saturday? 
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  Future with will When will you be fourteen? 
  Future Simple Passive When will it be done? 
Birtoklás kifejezése  Past forms of  have I didn’t have many friends at school. 
  Have with will At the age of  25 I will have a car. 
  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their dog  
  Genitive ’s 

 
Kate’s brother 
Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 
  Belong to Who does this bag belong to? 

Oh, this is mine. 
Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás  Prepositions, Prepositional Phrases, 

Adverbs 
Picture location 
Geographical location 

Here, there, on the left, on the right, in, on, under, 
opposite, next to, between, … 
 

    
Időbeli viszonyok Gyakoriság How often? 

 
Always, often, sometimes, never, once/twice a week, 
every day. 

 Időpont When? 
What time? 
What’s the time? 
 

Now 
Yesterday, last week, two years ago 
Tomorrow, next week 
In 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday 
It’s eight. 
It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past simple) How long were you in Spain? One month. 
  Adverbs with the Present Perfect 

Already, yet, just 
How long (Present Perfect Simple, 
Continuous) 

I havealready read it. He has not finished yet. 
She has just entered the rrom. 
We haven’t met yet, I suppose. 
I have been sitting here for hours. 

Mennyiségi viszonyok  Singulars and plurals 
Regular and irregular plurals 

Boys, girls 
Children, people, men, women … 

  Cardinal numbers 1-100-  
  Ordinal numbers  first, second… 
  Countable nouns 

Uncountable nouns 
How many CDs have you got? 
I’ve got a lot of/few CDs. 
How much money have you got? 

168 



I’ve got a lot of/little money. 
A cup of  tea, a piece of  chocolate 

   all, both, none, neither, every, each 
There were 3 apples on the plate. Each tasted good. 

Minőségi viszonyok Hasonlítás 
 

Comparative and superlative of  short 
adjectives 
With long adjectives 
Irregular comparative and superlative 
forms of  adjectives 
Enough 
Too, quite 

Tom’s younger than Sue. Mary is the prettiest girl. 
She is the most intelligent of  all. 
I’m as tall as you. 
This novel is more interesting than the other one. 
Good/bad (better, worse) 
What’s it like? What colour is it? 
What does it look/sound/taste/feel like? 
It isn’t good enough. 
The cake tastes quite good. 

Modalitás Képesség 
engedélykérés 

Can (ability) 
Can/could/may expressing permission 

I can swim. 
Can/could/may I join you, 

  Could, was able to 
Manage to 

At last I could pass the axam. 
She was able to open the tin with a knife. 
How did you manage to come in? 

  Should/shouldn’t You should ask her. 
 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 
 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 
 Valószínűség, lehetőség Must/may/might/can’t + present 

infinitive (certainty) 
John must be ill. 
He can’t be at school. 

    
Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 
 Feltételesség Conditional I. 

Conditional II. 
We’ll stay at home if  it rains. 
We would stay at home if  it began to rain. 

 Célhatározás purpose We help you so that you can pass this exam. 
Szövegösszetartó eszközök  Articles 

Some+plural noun 
any+plural noun 
Some +singular noun 
Any +singular noun 
Nominative and Accusative of  personal 
pronouns 
Demonstrative pronouns 

A, an, the 
There are some pencils in the bag. 
Have you got any sisters? 
I haven’t got any matchboxes. 
There’s some water in the vase. 
There isn’t any juice in my glass. 
I, he, they… 
Me, him, them… 
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Indefinite pronouns 
Relative pronouns 
one, ones 
Substitute do 

This, that, these, those 
Somebody, anybody, nobody, everybody 
The girl who lives next door bought a car. The book I gave 
you… 
Which one would you like? 
He asked me to help him, and I did. 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with present reporting 
verb  

He says he is tired. 
I don’t know where he lives. 
Tell him to stop it. 

  Reported speech with past reporting verb She said I was handsome. 
I asked him if  we had met before. 

 

1.2.1.8 Német nyelv 

 
Kommunikációs eszközök B1- 

 

 

 
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 

 

Megszólítás Entschuldigung…  
Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf  Wiedersehen! Tschüs!  
Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte!  
Bemutatkozás  Ich heiße Martin.  
Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt.  
Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 
 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem!  
Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche Weihnachten. 

Gute Besserung! 
 

Személyes levélben megszólítás, elköszönés Lieber Karl! 
herzlichst Deine…, viele Grüße 

 

 
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
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Sajnálkozás Es tut mir Leid!  
Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll!  
Elégedettség, elégedetlenség Es ist prima.. Schade, dass…  
Csodálkozás Oh, das ist aber schön!  
Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 
Bánat Schade, dass… 
Bosszúság Das ist aber schlimm! 
 
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 
Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 
Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése Da hast du (nicht) Recht! 
Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  
Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mir. 
Akarat, kívánság, képesség ich will…, Ich will das nicht. 

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 
ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 
Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Ígéret Ich mache das schon! 
Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 
Dicséret, kritika Toll! Echt! Blödsinn! 
 
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
 
Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 
Eesemények leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir hochgestiegen, und zum Schluss haben wir die Burg besichtigt. 
Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Können Sie mir bitte sagen….? 
Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, 

kein, doch 
Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 
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Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet oder nicht. 
 
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
 
Kérés Ein Buch, bitte! Gibst du mir ein Buch, bitte? 
Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  
Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne! Können wir gehen? 
Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid. 
Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 
 
Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
 
Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es noch einmal! 
Nem értés  Ich verstehe nicht.  
Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 
Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 

 

 

 
Fogalomkörök B1- 

 
Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die Sonne scheint schön. 
  Präsens mit Vokalwechsel, 

trennbare Verben 
Der Zug fährt gleich ab. 
Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség,  Präteritum 
Perfekt 

Er machte einen Fehler. Ich ging in die Schule.. 
Ich habe ein Eis gegessen. 

 jövőidejűség Futur 
 

Ich werde dieses Jahr nach Spanien fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 
 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 
Birtoklás kifejezése    
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  haben 
 

Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 
  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 
  von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wessen Vater? Der Vater von Peter! 
Térbeli viszonyok    
 irányok, helymeghatározás   hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 
Mein Schreibtisch steht links. 

  in, auf, vor, hinter, neben (A/D) Ich lege das Heft auf  den Tisch. 
Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit dem Akkusativ Kommen Sie dis Strasse entlang! 
  Präpositionen mit dem Dativ Die Zeitschriften sind bei meiner Freundin. 
Időbeli viszonyok    
 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, immer, nie 
einmal, zweimal 
monatlich, wöchentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 
Ich mache Gymnastik zweimal am Tag. 
Ich gehe wöchentlich zweimal schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 
jeder, dieser,, voriger 
gegen 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 
Vorigen Freitag fuhren wir nach Berlin. 
Er wird gegen acht nach Hause kommen. 

 időtartam Wie lange? von … bis 
seit 

Ich war von 5 bis 6 in der Konditorei. 
Seit vier Jahren wohne ich in dieser Stadt. 

Mennyiségi viszonyok    
 számok  eins, zwei 
 határozott mennyiség  eine Portion Pommes 
 határozatlan mennyiség alles, viel, wenig, nichts 

viele, wenige 
Ich lerne viel, und ich habe wenig Zeit. 
Viele meinen, es stimmt nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf  dem Foto bin ich. 
Minőségi viszonyok    
  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich prima. 
  Was für ein? Welcher? 

(Adjektivdeklination) 
Das ist eine leichte Aufgabe. 
Ich finde den roten Rock modisch  

 hasonlítás so…, wie Er ist nicht so groß, wie mein Bruder. 
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als Dieses Auto fährt schneller als ein Mercedes. 
Modalitás  möchte 

können, wollen 
mögen, dürfen 

Ich möchte ein Eis. 
Er kann nicht schwimmen. 
Ich will nach Hause. 
Ich mag nicht singen und ich kann auch nicht. 
Der Kranke darf  noch nicht aufstehen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt Tennis! 
Nehmen Sie bitte Platz! Gehen wir jetzt! 

Esetviszonyok  Nominativ, Akkusativ 
Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns, nicht ihn. 
Er gibt seinem Freund die Hand. 
Die Tür des Zimmers führt in den Garten. 

Logikai viszonyok alárendelések Kausalsatz 
Objektsatz 
Temporalsatz 

Wir sind müde, weil wir heute sehr viel gelernt haben. 
Ich weiß (nicht) dass (ob) dir das schon klar ist. 
Als ich jung war,…. 
Immer wenn ich hier bin, gehe ich ins Schwimmbad. 

Szövegösszetartó eszközök kötőszók 
névmások 

 
 

und/oder/aber/denn 
das 
ich, mich, mein, mir, dir 
dieser 
man 

Függő beszéd jelen időben  Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht. 
 

 

 
Kommunikációs eszközök B1 

 
 
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 
Megszólítás Entschuldigung… 
Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf  Wiedersehen! Tschüs! 
Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 
Bemutatkozás, bemutatás  Ich heiße Martin. Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen. 
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Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 
Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 
Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 
Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche Weihnachten. 

Gute Besserung! 
Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett von Ihnen. 

Személyes levélben megszólítás, elköszönés Lieber Karl! 
herzlichst Deine…, viele Grüsse 

Együttérzés és arra reagálás Mein Beileid. Danke. 
 
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 
Hála Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben. 
Sajnálkozás Es tut mir Leid! 
Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

Es freut mich, dass… 
Elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… 
Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

Das kann doch nicht wahr sein! 
Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 
Félelem Ich habe Angst, dass er es vergessen hat. 
Bánat Schade, dass… 
Bosszúság Das ist aber schlimm! 
 
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 
Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 
Sind Sie damit einverstanden, dass ………? 

Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése Da hast du (nicht) Recht! 
Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht! 

Er ist anderer Meinung, das weiß ich! 
Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mir. 
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Ellenvetés és visszautasítása Sie haben Recht, aber… 
Sie mögen Recht haben aber trotz dem…. 

Akarat, kívánság, képesség Ich will…, Ich will das nicht. 
Ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 
Ich kann…, Ich kann jetzt mitgehen. 
Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Ígéret Ich mache das schon! 
Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 
Dicséret, kritika, szemrehányás Toll! Echt! Blödsinn! Konntest du wirklich nicht früher kommen?! 
 
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
 
Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist mein Bruder. Meine Mutter ist schön. 
események leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir hochgestiegen, und zum Schluss haben wir 

die Burg besichtigt. 
Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Können Sie mir bitte sagen….? 
Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht 

kein, doch 
Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 
Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet oder nicht. 
Emlékezés, nem emlékezés Ich erinnere mich (nicht) daran, dass (ob)……… 
 
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
 
Kérés Ein Buch, bitte! Gibst du mir ein Buch, bitte? 
Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  
Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne! Können wir gehen? 
Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid. 
Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 
Reklamálás Entschuldigung ich habe ein Problem 
Tanácskérés és adás, ajánlattétel Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor,… 
Segítség felajánlása, elfogadása Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon. 
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Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
 
Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es noch einmal! 
Nem értés  Ich verstehe nicht.  
Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 
Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 
Beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás, lezárás Dabei fällt mir ein, ….. Darf  ich hier hinzufügen……. 
Megerősítés Ja, aber natürlich. Völlig recht. 
Körülírás, példa megnevezése Das ist also ein Gegenstand, der …. 

 

 

 
Fogalomkörök B1 

 
Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die Sonne scheint schön. 
  Präsens mit Vokalwechsel 

Trennbare Verben 
Der Zug fährt gleich ab. 
Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség,  Präteritum 
Perfekt 

Er machte einen Fehler. Ich ging in die Schule.. 
Ich habe ein Eis gegessen. 

 jövőidejűség Futur 
 

Ich werde dieses Jahr nach Spanien fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 
 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 
 műveltetés Lassen (Präsens, Präteritum) Wir lassen / ließen unsere Nähmaschine reparieren. 
 Szenvedő szerkezet Präsens Sie werden am Flughafen abgeholt. 
Birtoklás kifejezése    
  haben 

 
Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 
  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 
  von, -s Peters Vater besucht uns heute. 
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Wessen Vater? Der Vater von Peter! 
 

Térbeli viszonyok    
 irányok, helymeghatározás   hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 
Mein Schreibtisch steht links. 

  in, auf, vor, hinter, neben (A/D) Ich lege das Heft auf  den Tisch. 
Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit dem Akkusativ Kommen Sie die Strasse entlang! 
  Präpositionen mit dem Dativ Die Zeitschriften sind bei meiner Freundin. 
Időbeli viszonyok    
 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, immer, nie 
einmal, zweimal 
monatlich, wöchentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 
Ich mache Gymnastik zweimal am Tag. 
Ich gehe wöchentlich zweimal schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 
jeder, dieser, voriger 
gegen 
 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 
Vorigen Freitag fuhren wir nach Berlin. 
Er wird gegen acht nach Hause kommen. 

 időtartam Wie lange? von … bis 
seit 

Ich war von 5 bis 6 in der Konditorei. 
Seit vier Jahren wohne ich in dieser Stadt. 

Mennyiségi viszonyok    
 számok  eins, zwei 
 határozott mennyiség  eine Portion Pommes 
 határozatlan mennyiség alles, viel, wenig, nichts 

viele, wenige 
Ich lerne viel, und ich habe wenig Zeit. 
Viele meinen, es stimmt nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf  dem Foto bin ich. 
Minőségi viszonyok    
  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich prima. 
  Was für ein? Welcher? 

(Adjektivdeklination) 
Das ist eine leichte Aufgabe. 
Ich finde den roten Rock modisch  

 hasonlítás so…, wie 
als 

Er ist nicht so groß, wie mein Bruder. 
Dieses Auto fährt schneller als ein Mercedes. 

 Főnévként használt melléknév Wer? Der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein Verwandter 
Modalitás  möchte Ich möchte ein Eis. 
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können, wollen 
mögen, dürfen 

Er kann nicht schwimmen. 
Ich will nach Hause. 
Ich mag nicht singen und ich kann auch nicht. 
Der Kranke darf  noch nicht aufstehen. 

  Modalverben im Präteritum Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke durfte nicht aufstehen. 
  Brauchen + zu + Inf. Heute brauchst du nicht mitzukommen. 
 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz! Gehen wir jetzt4 
Esetviszonyok  Nominativ, Akkusativ 

Dativ, Genitiv 
Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns, nicht ihn. 
Er gibt seinem Freund die Hand. 
Die Tür des Zimmers führt in den Garten. 

Logikai viszonyok alárendelések Kausalsatz 
Objektsatz 
Subjektsatz 
Temporalsatz 
Finalsatz (um+zu+Infinitiv) 
 

Wir sind müde, weil wir heute sehr viel gelernt haben. 
Ich weiß (nicht) dass (ob) dir das schon klar ist. 
Es ist schön, hier zu sein. 
Als ich jung war, konnte ich noch viel mehr Eis essen. 
Immer wenn ich hier bin, gehe ich ins Schwimmbad. 
Ich bin ins Kino gekommen, um den neuen Film anzuschauen. 

 feltételesség Konditionalsatz (Indikativ) Präsens 
Konditionalsatz mit „würde” 
Wäre, hätte 

Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster. 
Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten? 

Szövegösszetartó eszközök kötőszók 
névmások 

 
 

und/oder/aber/denn 
das 
ich, mich, mein, mir, dir 
dieser, 
man 
derselbe, dieselbe, dasselbe, 

Függő beszéd jelen időben  Sie sagte, daß sie heute keine Zeit hat. 
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1.2.1.9 Matematika 
11. évfolyam 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek Órakeret 
20 óra 

 

Előzetes tudás Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. Halmazba 
rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek értelmezésében. A 
matematikai szakkifejezések adott szinthez illeszkedő ismerete. 

 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. A 
matematika épülése elveinek bemutatása. Igaz és hamis állítások 
megkülönböztetése. Halmazok eszközjellegű használata. Gondolkodás; 
ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés 
segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készség fejlesztése.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  
Véges és végtelen halmazok. Végtelen 
számosság szemléletes fogalma. 
Matematikatörténet: Cantor. 

Annak megértése, hogy csak a véges 
halmazok elemszáma adható meg 
természetes számmal.  

  

Részhalmaz. Halmazműveletek: unió, 
metszet, különbség. Halmazok közötti 
viszonyok megjelenítése. 

Megosztott figyelem; két, illetve több 
szempont egyidejű követése. 
Szöveges megfogalmazások 
matematikai modellre fordítása. 
Elnevezések megtanulása, 
definíciókra való emlékezés. 

Magyar nyelv és irodalom: 
mondatok, szavak, 
hangok rendszerezése. 
Biológia-egészségtan: 
halmazműveletek 
alkalmazása a 
rendszertanban. 
Kémia: anyagok 
csoportosítása. 

 

Alaphalmaz és komplementer halmaz.  Annak tudatosítása, hogy alaphalmaz 
nélkül nincs komplementer halmaz. 
Halmaz közös elem nélküli 
halmazokra bontása jelentőségének 
belátása. 

Biológia-egészségtan: 
élőlények osztályozása; 
besorolás közös rész 
nélküli halmazokba. 

 

A megismert számhalmazok: természetes 
számok, egész számok, racionális számok. 
A számírás története. 

A megismert számhalmazok 
áttekintése. Természetes számok, 
egész számok, racionális számok 
elhelyezése halmazábrában, 
számegyenesen. 

Informatika: 
számábrázolás 
(problémamegoldás 
táblázatkezelővel). 

 

Valós számok halmaza. Az intervallum 
fogalma, fajtái. Irracionális szám létezése. 

Annak tudatosítása, hogy az 
intervallum végtelen halmaz. 

  

Távolsággal megadott ponthalmazok, adott 
tulajdonságú ponthalmazok (kör, gömb, 
felező merőleges, szögfelező, 
középpárhuzamos). 

Ponthalmazok megadása ábrával. 
Megosztott figyelem; két, illetve több 
szempont egyidejű követése (például 
két feltétellel megadott ponthalmaz). 

Vizuális kultúra: a tér 
ábrázolása. 
Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata. 

 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, „vagy”, 
„ha…, akkor”. 
(Folyamatosan a 9–12. évfolyamon.) 

Matematikai és más jellegű 
érvelésekben a logikai műveletek 
felfedezése, megértése, önálló 
alkalmazása. A köznyelvi kötőszavak 
és a matematikai logikában használt 
kifejezések jelentéstartalmának 
összevetése. A hétköznapi, nem 
tudományos szövegekben található 
matematikai információk felfedezése, 
rendezése a megadott célnak 
megfelelően. Matematikai tartalmú 
(nem tudományos jellegű) szöveg 
értelmezése. 

  

Szöveges feladatok. Szöveges feladatok értelmezése, Magyar nyelv és irodalom:  
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(Folyamatos feladat a 9–12. évfolyamon: a 
szöveg alapján a megfelelő matematikai 
modell megalkotása.) 

megoldási terv készítése, a feladat 
megoldása és szöveg alapján történő 
ellenőrzése. 
Modellek alkotása a matematikán 
belül; matematikán kívüli problémák 
modellezése. Gondolatmenet 
lejegyzése (megoldási terv). 
Megosztott figyelem; két, illetve több 
szempont egyidejű követése (a 
szövegben előforduló információk). 
Figyelem összpontosítása. 
Problémamegoldó gondolkodás és 
szövegfeldolgozás: az indukció és 
dedukció, a rendszerezés, a 
következtetés.  

szövegértés; 
információk azonosítása 
és összekapcsolása, a 
szöveg egységei közötti 
tartalmi megfelelés 
felismerése; a szöveg 
tartalmi elemei közötti 
kijelentés-érv, ok-
okozati viszony 
felismerése és 
magyarázata. 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: egészséges 
életmódra és a családi 
életre nevelés. 

A „minden” és a „van olyan” helyes 
használata. 
Nyitott mondatok igazsághalmaza, 
szemléltetés módjai. 

A „minden” és a „van olyan” helyes 
használata. 
Halmazok eszközjellegű használata. 

  

A matematikai bizonyítás. Kísérletezés, 
módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás 
(folyamatos feladat a 9–12. évfolyamokon). 
Matematikatörténet: 
Euklidesz szerepe a tudományosság 
kialakításában.  

Kísérletezés, módszeres próbálkozás, 
sejtés, cáfolás megkülönböztetése. 
Érvelés, vita. Érvek és ellenérvek. 
Ellenpélda szerepe. 
Mások gondolataival való vitába 
szállás és a kulturált vitatkozás. 
Megosztott figyelem; két, illetve több 
szempont (pl. a saját és a vitapartner 
szempontjának) egyidejű követése. 

Magyar nyelv és irodalom: 
mások érvelésének 
összefoglalása és 
figyelembevétele. 

 

Állítás és megfordítása. 
„Akkor és csak akkor” típusú állítások.  

Az „akkor és csak akkor” használata. 
Feltétel és következmény felismerése 
a 
„Ha …, akkor …” típusú állítások 
esetében. 
Korábbi, illetve újabb (saját) állítások, 
tételek jelentésének elemzése. 

  

Bizonyítás.  Gondolatmenet tagolása. 
Rendszerezés (érvek logikus 
sorrendje). 
Következtetés megítélése helyessége 
szerint. A bizonyítás 
gondolatmenetére, bizonyítási 
módszerekre való emlékezés. 
Kidolgozott bizonyítás 
gondolatmenetének követése, 
megértése. 
Példák a hétköznapokból helyes és 
helytelenül megfogalmazott 
következtetésekre. 

Etika: a következtetés, 
érvelés, bizonyítás és 
cáfolat szabályainak 
alkalmazása. 

 

Egyszerű kombinatorikai feladatok: 
leszámlálás, sorbarendezés, gyakorlati 
problémák. 
Kombinatorika a mindennapokban. 

Rendszerezés: az esetek 
összeszámlálásánál minden esetet 
meg kell találni, de minden esetet 
csak egyszer lehet számításba venni. 
Megosztott figyelem; két, illetve több 
szempont egyidejű követése. 
Esetfelsorolások, diszkusszió (pl. 
van-e ismétlődés). 
Sikertelen megoldási kísérlet után 
újjal való próbálkozás; a sikertelenség 

Informatika: 
problémamegoldás 
táblázatkezelővel. 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: hétköznapi 
problémák megoldása a 
kombinatorika 
eszközeivel. 
Magyar nyelv és irodalom: 
periodicitás, ismétlődés 
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okának feltárása (pl. minden feltételre 
figyelt-e). 

és kombinatorika mint 
szervezőelv poetizált 
szövegekben. 

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, 
él, fokszám). 
Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása 
problémamegoldásban. 
Számítógépek egy munkahelyen, 
elektromos hálózat a lakásban, 
település úthálózata stb. szemléltetése 
gráffal. 
Gondolatmenet megjelenítése 
gráffal. 

Kémia: molekulák 
térszerkezete. 
Informatika: 
problémamegoldás 
informatikai 
eszközökkel és 
módszerekkel, 
hálózatok. 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: pl. 
családfa. 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: közlekedés. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf  csúcsa, éle, csúcs 
fokszáma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …., akkor …”). Feltétel és 
következmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. Faktoriális. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számtan, algebra Órakeret 
66 óra 

Előzetes tudás Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, oszthatósági 
szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, zárójel 
használata. Egyenlet, egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség. Egyszerű szöveg 
alapján egyenlet felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Problémakezelés 
és -megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, kezelése. Szabályok 
betartása, tanultak alkalmazása. Első- és másodfokú egyenletek, 
egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási módszer önálló kiválasztási 
képességének kialakítása. 
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókörének 
vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellenőrzés fontossága. A 
problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a tartalomnak 
megfelelően. 
Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek megfelelően; 
átstrukturálás. Számológép használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Számelmélet elemei. 
A tanult oszthatósági szabályok. 
Prímtényezős felbontás, legnagyobb 
közös osztó, legkisebb közös 
többszörös. Relatív prímek. 
Matematikatörténeti és számelméleti 
érdekességek: 
(pl. végtelen sok prímszám létezik, 
tökéletes számok, barátságos 
számok, 
Eukleidész. Mersenne, Euler, 
Fermat)  

A tanult oszthatósági szabályok 
rendszerezése. Prímtényezős felbontás, 
legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 
többszörös meghatározása a felbontás 
segítségével. 
Egyszerű oszthatósági feladatok, 
szöveges feladatok megoldása. 
Gondolatmenet követése, egyszerű 
gondolatmenet megfordítása. 
Érvelés. 

 

Hatványozás 0 és negatív egész 
kitevőre. Permanencia-elv. 

Fogalmi általánosítás: a korábbi definíció 
kiterjesztése. 

 

A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretekre való emlékezés.  
Számok abszolút értéke. Egyenértékű definíció (távolsággal adott 

definícióval). 
Fizika: hőmérséklet, 
elektromos töltés, áram, 
feszültség előjeles 
értelmezése. 

Különböző számrendszerek. A A különböző számrendszerek Informatika: 
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helyiértékes írásmód lényege. Kettes 
számrendszer. 
Matematikatörténet: Neumann János. 

egyenértékűségének belátása. kommunikáció ember és 
gép között, adattárolás 
egységei. 

Számok normálalakja. Az egyes fogalmak (távolság, idő, terület, 
tömeg, népesség, pénz, adat stb.) 
mennyiségi jellemzőinek kifejezése 
számokkal, mennyiségi következtetések. 
Számolás normálalakkal írásban és 
számológép segítségével. 
A természettudományokban és a 
társadalomban előforduló nagy és kis 
mennyiségekkel történő számolás 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan: tér, idő, 
nagyságrendek – méretek 
és nagyságrendek 
becslése és számítása az 
atomok méreteitől az 
ismert világ méretéig; 
szennyezés, 
környezetvédelem. 

Nevezetes azonosságok: 
kommutativitás, asszociativitás, 
disztributivitás. 
Számolási szabályok, zárójelek 
használata. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, 
összeillesztése, felhasználása.  

 

Szöveges számítási feladatok a 
természettudományokból, a 
mindennapokból.  

Szöveges számítási feladatok megoldása 
a természettudományokból, a 
mindennapokból (pl. százalékszámítás: 
megtakarítás, kölcsön, áremelés, 
árleszállítás, bruttó ár és nettó ár, ÁFA, 
jövedelemadó, járulékok, élelmiszerek 
százalékos összetétele). 
A növekedés és csökkenés kifejezése 
százalékkal („mihez viszonyítunk?”). 
Gondolatmenet lejegyzése (megoldási 
terv). 
Számológép használata. Az értelmes 
kerekítés megtalálása. 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan: 
számítási feladatok. 
Informatika: 
problémamegoldás 
táblázatkezelővel. 
Földrajz: a pénzvilág 
működése. 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: tudatos 
élelmiszer-választás, 
becslések, mérések, 
számítások. 
Társadalmi, állampolgári és 
gazdasági ismeretek: 
a család pénzügyei és 
gazdálkodása, 
vállalkozások. 

(a ± b)2, (a ± b)3 polinom alakja, 
𝑎𝑎2 − 𝑏𝑏2 szorzat alakja. Azonosság 
fogalma. 

Ismeretek tudatos memorizálása 
(azonosságok). 
Geometria és algebra összekapcsolása az 
azonosságok igazolásánál. 

Fizika: számítási 
feladatok megoldása (pl. 
munkatétel).  

Egyszerű feladatok polinomok, 
illetve algebrai törtek közötti 
műveletekre. Tanult azonosságok 
alkalmazása. Algebrai tört 
értelmezési tartománya. Algebrai 
kifejezések egyszerűbb alakra 
hozása. 

Ismeretek felidézése, mozgósítása (pl. 
szorzattá alakítás, tört egyszerűsítése, 
bővítése, műveletek törtekkel). 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan: számítási 
feladatok. 

Egyes változók kifejezése fizikai, 
kémiai képletekből.  

A képlet értelmének, jelentőségének 
belátása. Helyettesítési érték kiszámítása 
képlet alapján. 

Fizika; kémia: képletek 
értelmezése. 

Elsőfokú kétismeretlenes 
egyenletrendszer megoldása.  

Megosztott figyelem; két, illetve több 
szempont egyidejű követése. 
Különböző módszerek alkalmazása 
ugyanarra a problémára (behelyettesítő 
módszer, ellentett együtthatók 
módszere). 

Fizika: kinematika, 
dinamika. 

Elsőfokú egyenletre, 
egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre 
vezető szöveges feladatok.  

A mindennapokhoz kapcsolódó 
problémák matematikai modelljének 
elkészítése (egyenlet, egyenlőtlenség, 

Fizika: kinematika, 
dinamika. 
Kémia: százalékos 
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illetve egyenletrendszer felírása); a 
megoldás ellenőrzése, a gyakorlati feladat 
megoldásának összevetése a valósággal 
(lehetséges-e?). 

keverési feladatok. 

Egy abszolútértéket tartalmazó 
egyenletek. | 𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 | = 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏. 

Definíciókra való emlékezés.  

A négyzetgyök definíciója. A 
négyzetgyök azonosságai.  

Számológép használata. 
A négyzetgyök azonosságainak 
használata konkrét esetekben. 

Fizika: fonálinga 
lengésideje, rezgésidő 
számítása. 

A másodfokú egyenlet megoldása, a 
megoldóképlet.  

Különböző algebrai módszerek 
alkalmazása ugyanarra a problémára 
(szorzattá alakítás, teljes négyzetté 
kiegészítés). Ismeretek tudatos 
memorizálása (rendezett másodfokú 
egyenlet és megoldóképlet 
összekapcsolódása). 
A megoldóképlet biztos használata. 

Fizika: egyenletesen 
gyorsuló mozgás 
kinematikája. 

Másodfokú egyenletre vezető 
gyakorlati problémák, szöveges 
feladatok.  

Matematikai modell (másodfokú 
egyenlet) megalkotása a szöveg alapján. 
A megoldás ellenőrzése, gyakorlati 
feladat megoldásának összevetése a 
valósággal (lehetséges-e?). 

Fizika; kémia: számítási 
feladatok. 

Gyöktényezős alak. Másodfokú 
polinom szorzattá alakítása. 

Algebrai ismeretek alkalmazása.  

Gyökök és együtthatók 
összefüggései. 

Önellenőrzés: egyenlet megoldásának 
ellenőrzése.  

 

Néhány egyszerű magasabb fokú 
egyenlet megoldása. 
Matematikatörténet: 
részletek a harmad- és ötödfokú 
egyenlet megoldásának történetéből. 

Annak belátása, hogy vannak a 
matematikában megoldhatatlan 
problémák. 

 

Egyszerű négyzetgyökös egyenletek. 
√𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏 = 𝑐𝑐𝑥𝑥 + 𝑑𝑑. 

Megoldások ellenőrzése. Fizika: például 
egyenletesen gyorsuló 
mozgással kapcsolatos 
kinematikai feladat. 

Másodfokú egyenletrendszer. 
A behelyettesítő módszer. 

Egyszerű másodfokú egyenletrendszer 
megoldása. A behelyettesítő módszerrel 
is megoldható feladatok. 
Megosztott figyelem; két, illetve több 
szempont egyidejű követése. 

 

Egyszerű másodfokú 
egyenlőtlenségek. 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 ≥
0 (vagy > 0) alakra visszavezethető 
egyenlőtlenségek (𝑎𝑎 ≠ 0). 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség 
megoldása. Másodfokú függvény 
eszközjellegű használata. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata. 

Példák adott alaphalmazon 
ekvivalens és nem ekvivalens 
egyenletekre, átalakításokra. 
Alaphalmaz, értelmezési tartomány, 
megoldáshalmaz. Hamis gyök, 
gyökvesztés. 

Megosztott figyelem; két, illetve több 
szempont egyidejű követése. 
Halmazok eszközjellegű használata. 

 

Összefüggés két pozitív szám 
számtani és mértani közepe között. 
Gyakorlati példa minimum és 
maximum probléma megoldására. 

Geometria és algebra összekapcsolása az 
azonosság igazolásánál. 
Gondolatmenet megfordítása. 

Fizika: minimum- és 
maximumproblémák. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. Azonosság. 
Ekvivalens egyenlet. Hamis gyök. Első- és másodfokú egyenlet, diszkrimináns. 
Egyenletrendszer. Egyenlőtlenség. Számtani közép, mértani közép. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pontok 
ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvény-modell), 
vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása. 
Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjelenítése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A függvény megadása, elemi 
tulajdonságai. 

Ismeretek tudatos memorizálása 
(függvénytani alapfogalmak). 
Alapfogalmak megértése, konkrét 
függvények elemzése a grafikonjuk 
alapján. 
Időben lejátszódó valós folyamatok 
elemzése grafikon alapján. Számítógép 
használata a függvények vizsgálatára. 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan: időben 
lejátszódó folyamatok 
leírása, elemzése. 
Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata, adatkezelés 
táblázatkezelővel. 

A lineáris függvény, lineáris 
kapcsolatok. A lineáris függvények 
tulajdonságai. Az egyenes arányosság. 
A lineáris függvény grafikonjának 
meredeksége, ennek jelentése lineáris 
kapcsolatokban. 

Táblázatok készítése adott szabálynak, 
összefüggésnek megfelelően. 
Időben lejátszódó történések 
megfigyelése, a változás 
megfogalmazása. Modellek alkotása: 
lineáris kapcsolatok felfedezése a 
hétköznapokban (pl. egységár, a 
változás sebessége). Lineáris függvény 
ábrázolása paraméterei alapján. 
Számítógép használata a lineáris 
folyamat megjelenítésében. 

Fizika: időben lineáris 
folyamatok vizsgálata, a 
változás sebessége. 
Kémia: egyenes 
arányosság. 
Informatika: 
táblázatkezelés. 

Az abszolútérték-függvény. Az 
𝑥𝑥 ↦ |𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏| függvény grafikonja, 
tulajdonságai (𝑎𝑎 ≠ 0). 

Ismeretek felidézése 
(függvénytulajdonságok). 

 

A négyzetgyökfüggvény. Az 𝑥𝑥 ↦ √𝑥𝑥 
(𝑥𝑥 ≥ 0) függvény grafikonja, 
tulajdonságai. 

Ismeretek felidézése 
(függvénytulajdonságok). 

Fizika: matematikai inga 
lengésideje. 

A fordított arányosság függvénye. 
𝑥𝑥 ↦ 𝑎𝑎

𝑥𝑥
 (𝑎𝑎𝑥𝑥 ≠ 0) grafikonja, 

tulajdonságai.  

Ismeretek felidézése 
(függvénytulajdonságok). 

Fizika: ideális gáz, 
izoterma. 
Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata. 

Függvények alkalmazása.  Valós folyamatok függvénymodelljének 
megalkotása. A folyamat elemzése a 
függvény vizsgálatával, az eredmény 
összevetése a valósággal. A modell 
érvényességének vizsgálata. 
Számítógép alkalmazása (pl. 
függvényrajzoló program). 
Megosztott figyelem; két, illetve több 
szempont egyidejű követése. 

Fizika: kinematika. 
Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata. 

Egyenlet, egyenletrendszer grafikus 
megoldása.  

Egy adott probléma megoldása két 
különböző módszerrel. 
Az algebrai és a grafikus módszer 
összevetése. 
Megosztott figyelem; két, illetve több 
szempont egyidejű követése. 
Számítógépes program használata. 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan; földrajz: 
számítási feladatok. 

Az 𝑥𝑥 ↦ 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 (a  0) 
másodfokú függvény ábrázolása és 

Ismeretek felidézése (algebrai ismeretek 
és függvénytulajdonságok ismerete). 

Fizika: egyenletesen 
gyorsuló mozgás 
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tulajdonságai. 
Függvénytranszformációk áttekintése 
az 𝑥𝑥 ↦ 𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑢𝑢)2 + 𝑣𝑣 alak 
segítségével.  

Számítógép használata. kinematikája. 
Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, növekedés, 
fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény. Függvénytranszformáció. Lineáris 
kapcsolat. Meredekség. Grafikus megoldás. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Geometria Órakeret 
60 óra 

Előzetes tudás Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszögek 
csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek elnevezése, felismerése, 
alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése alapadatokból. 
Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. 
Kör és gömb, hasábok, hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A 
Pitagorasz-tétel ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai transzformációk 
alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria szerepének felismerése a 
matematikában, a valóságban. A szükséges és az elégséges feltétel felismerése. 
Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Összetett 
számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet 
kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma 
geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmények 
összevetése a valósággal; a valóságos tárgyak formájának és a tanult formáknak az 
összevetése, gyakorlati számítások (henger, hasáb, kúp, gúla, gömb). Korábbi 
ismeretek mozgósítása. Számológép, számítógép használata. 
 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Geometriai alapfogalmak. Térelemek, 
távolságok és szögek értelmezése. 
(Folyamatosan a 910. évfolyamon.) 

Idealizáló absztrakció: pont, egyenes, 
sík, síkidomok, testek. Vázlat készítése. 

 

A háromszög nevezetes vonalai, körei. 
Oldalfelező merőlegesek, belső 
szögfelezők, magasságvonalak, 
középvonalak tulajdonságai. Körülírt 
kör, beírt kör. 
Matematikatörténet: 
például az Euler-egyenes, Feuerbach-
kör bemutatása (interaktív 
szerkesztőprogrammal). 

A definíciók és tételek pontos ismerete, 
alkalmazása.  

Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata (geometriai 
szerkesztőprogram). 

Konvex sokszögek általános 
tulajdonságai. Átlók száma, belső 
szögek összege. Szabályos sokszög 
belső szöge. 

Fogalmak alkotása specializálással: 
konvex sokszög, szabályos sokszög. 

 

Kör és részei, kör és egyenes. Ív, húr, 
körcikk, körszelet. Szelő, érintő. 

Fogalmak pontos ismerete. Fizika: körmozgás, a 
körpályán mozgó test 
sebessége. 
Vizuális kultúra: 
építészeti stílusok. 

A körív hossza. Egyenes arányosság a 
középponti szög és a hozzá tartozó 

Együttváltozó mennyiségek 
összetartozó adatpárjainak vizsgálata. 

Fizika: körmozgás 
sebessége, 
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körív hossza között (szemlélet 
alapján). 

szögsebessége. 
Földrajz: távolság a Föld 
két pontja között. 

A körcikk területe. Egyenes arányosság 
a középponti szög és a hozzá tartozó 
körcikk területe között . 

Együttváltozó mennyiségek 
összetartozó adatpárjainak vizsgálata. 

 

A szög mérése. A szög ívmértéke.  Mérés, mérési elvek megismerése. 
Mértékegység-választás, mérőszám. 

Fizika: szögsebesség, 
körmozgás, 
rezgőmozgás. 
Földrajz: tájékozódás a 
földgömbön; hosszúsági 
és szélességi körök, 
helymeghatározás. 

Thalész tétele. 
A matematika mint kulturális örökség. 

Ismeretek tudatos memorizálása. 
Állítás és megfordításának gyakorlása. 

 

Pitagorasz-tétel alkalmazásai. 
(Koordináta-geometria előkészítése.) 

Ismeretek mozgósítása, rendszerezése 
problémamegoldás érdekében. Állítás 
és megfordításának gyakorlása.  

Fizika: vektor felbontása 
merőleges összetevőkre. 

A tengelyes és a középpontos 
tükrözés, az eltolás, a pont körüli 
elforgatás. A transzformációk 
tulajdonságai. 
A geometriai vektorfogalom. 

A megmaradó és a változó 
tulajdonságok tudatosítása. 

Fizika: 
elmozdulásvektor, 
forgások. 
Földrajz: bolygók tengely 
körüli forgása, keringés a 
Nap körül. 

Egybevágóság, szimmetria.  Szimmetria felismerése a 
matematikában, a művészetekben, a 
környezetünkben található tárgyakban. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata. 
Vizuális kultúra: kifejezés, 
képzőművészet; 
művészettörténeti 
stíluskorszakok. 
Biológia-egészségtan: az 
emberi test síkjai, 
szimmetriája. 

Szimmetrikus négyszögek. 
Négyszögek csoportosítása 
szimmetriáik szerint. 
Szabályos sokszögek.  

Fogalmak alkotása specializálással. Vizuális kultúra: kifejezés, 
képzőművészet; 
művészettörténeti 
stíluskorszakok. 

Egyszerű szerkesztési feladatok.  Szerkesztési eljárások gyakorlása. 
Szerkesztési terv készítése, ellenőrzés. 
Megosztott figyelem; két, illetve több 
szempont egyidejű követése. Pontos, 
esztétikus munkára nevelés. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata (geometriai 
szerkesztőprogram). 

Vektorok összege, két vektor 
különbsége. 

Műveleti analógiák (összeadás, 
kivonás). 

Fizika: erők összege, két 
erő különbsége, 
vektormennyiség 
változása (pl. sebesség-
változás). 

Középpontos hasonlóság, hasonlóság. 
Arányos osztás. 
A hasonlósági transzformáció.  

A megmaradó és a változó 
tulajdonságok tudatosítása. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata (geometriai 
szerkesztőprogram). 

Hasonló alakzatok.  A megmaradó és a változó 
tulajdonságok tudatosítása: a megfelelő 
szakaszok hosszának aránya állandó, a 
megfelelő szögek egyenlők, a kerület, a 
terület, a felszín és a térfogat változik. 

 

A háromszögek hasonlóságának Szükséges és elégséges feltétel  
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alapesetei.  megkülönböztetése. Ismeretek tudatos 
memorizálása. 

A hasonlóság alkalmazásai. 
Háromszög súlyvonalai, súlypontja, 
hasonló síkidomok kerületének, 
területének aránya.  

Új ismeretek matematikai alkalmazása.  Fizika: súlypont, 
tömegközéppont. 
Vizuális kultúra: 
összetett arányviszonyok 
érzékeltetése, formarend, 
az aranymetszés 
megjelenése a 
természetben, 
alkalmazása a 
művészetekben. 

Magasságtétel, befogótétel a 
derékszögű háromszögben. Két 
pozitív szám mértani közepe. 

Ismeretek tudatos memorizálása, 
alkalmazása szakaszok hosszának 
számolásánál, szakaszok 
szerkesztésénél.  

 

A hasonlóság gyakorlati alkalmazásai. 
Távolság, szög, terület a tervrajzon, 
térképen. 

Modellek alkotása a matematikán belül; 
matematikán kívüli problémák 
modellezése: geometriai modell. 

Földrajz: térképkészítés, 
térképolvasás. 

Hasonló testek felszínének, 
térfogatának aránya. 

Annak tudatosítása, hogy nem 
egyformán változik egy test felszíne és 
térfogata, ha kicsinyítjük vagy 
nagyítjuk. 

Biológia-egészségtan: példák 
arra, amikor adott 
térfogathoz nagy felület 
(pl. fák levelei) tartozik. 

Vektor szorzása valós számmal. Új műveletfogalom kialakítása és 
gyakorlása. 

Fizika: Newton II. 
törvénye. 

Vektorok felbontása összetevőkre. Ismeretek mozgósítása új helyzetben. 
Emlékezés korábbi információkra. 

Fizika: eredő erő, eredő 
összetevőkre bontása. 

Bázisvektorok, vektorkoordináták. Elnevezések, jelek és egyéb 
megállapodások megjegyzése. 
Emlékezés definíciókra. 

Fizika: 
helymeghatározás, 
erővektor felbontása 
összetevőkre. 

Hegyesszög szinusza, koszinusza, 
tangense és kotangense. 

 Fizika: erővektor 
felbontása derékszögű 
összetevőkre. 

A Pitagorasz-tétel és a hegyesszög 
szögfüggvényeinek alkalmazása a 
derékszögű háromszög hiányzó 
adatainak kiszámítására. Távolságok és 
szögek számítása gyakorlati 
feladatokban, síkban és térben. 

A valós problémák matematikai 
(geometriai) modelljének megalkotása, 
a problémák önálló megoldása.  

Fizika: erővektor 
felbontása derékszögű 
összetevőkre. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális háromszög, speciális 
négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, terület. Egybevágó, hasonló. 
Szimmetria. Arány. Vektor, vektorművelet. Szinusz, koszinusz, tangens, kotangens. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

5. Valószínűség, statisztika Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok olvasása. 
Százalékszámítás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése, tapasztalatszerzés 
újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése (relatív gyakoriság, eloszlás), 
következtetések. Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram készítése, 
olvasása. Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép használata az adatok 
rendezésében, értékelésében, ábrázolásában. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Statisztikai adatok és ábrázolásuk 
(gyakoriság, relatív gyakoriság, 
eloszlás, kördiagram, oszlopdiagram, 
vonaldiagram). 

Adatok jegyzése, rendezése, 
ábrázolása. Együttváltozó 
mennyiségek összetartozó 
adatpárjainak jegyzése. 
Diagramok, táblázatok olvasása, 
készítése. 
Grafikai szervezők összevetése más 
formátumú dokumentumokkal, 
következtetések levonása írott, 
ábrázolt és számszerű információ 
összekapcsolásával. 
Számítógép használata. 

Informatika: adatkezelés, 
adatfeldolgozás, 
információmegjelenítés. 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
történelmi, társadalmi 
témák vizuális ábrázolása 
(táblázat, diagram). 
Földrajz: időjárási, éghajlati 
és gazdasági statisztikák. 

Adathalmazok jellemzői: átlag, 
medián, módusz. 

A statisztikai mutatók nyújtotta 
információk helyes értelmezése. 
Nagy adathalmaz vizsgálata kevés 
statisztikai jellemzővel: előnyök és 
hátrányok.  

Informatika: statisztikai 
adatelemzés. 

Véletlen esemény és 
bekövetkezésének esélye, 
valószínűsége.  

A véletlen esemény szimmetria 
alapján, logikai úton vagy kísérleti 
úton megadható, megbecsülhető 
esélye, valószínűsége. 
Kísérletek, játékok csoportban. 

Biológia-egészségtan: öröklés, 
mutáció. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag. Véletlen kísérlet. Biztos esemény, 
lehetetlen esemény. Gyakoriság, relatív gyakoriság, esély, valószínűség. 

 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 
végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, 
halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 
Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult szakkifejezéseket a 
hétköznapi életben. 
Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése; bizonyítás 
gondolatmenetének követése. 
Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének rögzítése 
szóban, írásban. 
Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról tanult 
ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma megoldására. 
Számtan, algebra 
Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kifejezésekkel; a tanultak 
alkalmazása a matematikai problémák megoldásában (pl. modellalkotás szöveg 
alapján, egyenletek megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, 
azonosságok. 
Elsőfokú, másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető 
szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok megoldása, a megoldás 
önálló ellenőrzése. 
Elsőfokú és másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen 
egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az egyenletrendszer 
megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 
Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 
Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e számkörben 
megismert műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban való alkalmazása. 
A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, 
keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg kiemelésére. 
Összefüggések, függvények, sorozatok 
A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány, 
értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete. 
A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 
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Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 
Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja alapján. 
Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 
A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta-rendszerben, és a 
legfontosabb függvénytulajdonságokat meghatározni, nemcsak a matematika, hanem 
a természettudományos tárgyak megértése miatt, és különböző gyakorlati helyzetek 
leírásának érdekében is. 
Geometria 
Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 
Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 
A tanult egybevágósági és hasonlósági transzformációk és ezek tulajdonságainak 
ismerete. 
Egybevágó alakzatok, hasonló alakzatok; két egybevágó, illetve két hasonló alakzat 
több szempont szerinti összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület, 
térfogat). 
Szimmetria ismerete, használata. 
Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes vonalak, 
pontok, körök). 
Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése 
Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; magasságtétel és befogótétel 
ismerete. 
Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 
Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok összeadása, 
kivonása, vektor szorzása valós számmal; vektor felbontása, vektorkoordináták 
meghatározása adott bázisrendszerben. 
Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulása, a jellemzők 
kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós síkbeli, illetve térbeli 
probléma geometriai modelljének megalkotása. 
A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai transzformációk 
rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a tanulók dinamikus geometriai szemlélete, 
diszkussziós képessége. 
A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek számítási 
feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák megoldásánál alkalmazni. 
A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos munkavégzésre. 
Valószínűség, statisztika 
Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és relatív 
gyakoriságának kiszámítása. 
Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 
Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, meghatározása. 
Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen kísérlet, 
esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata. 
Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” esélyek és a relatív 
gyakoriságok összevetése. 
A valószínűség-számítási, statisztikai feladatok megoldása során a diákok rendszerező 
képessége fejlődött. A tanulók képesek adatsokaságot jellemezni, ábrákról 
adatsokaság jellemzőit leolvasni. Szisztematikus esetszámlálással meg tudják határozni 
egy adott esemény bekövetkezésének esélyét.  
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12. évfolyam 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számtan, algebra Órakeret 
23 óra 

Előzetes tudás Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Egyenlet, egyenlőtlenség 
megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása 
megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása más tudományokban. 
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 
A matematika épülésének elvei: létező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A 
fogalmak kiterjesztése követelményeinek megértése. Függvénytulajdonság 
alkalmazása egyenlet megoldásánál (pl. szigorú monotonitás).  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
n-edik gyök. 
A négyzetgyök fogalmának 
általánosítása. 

A matematika belső fejlődésének 
felismerése, új fogalmak alkotása.  

 

Hatványozás pozitív alap és 
racionális kitevő esetén. 

Fogalmak módosítása újabb 
tapasztalatok, ismeretek alapján. 
A hatványfogalom célszerű 
kiterjesztése, permanenciaelv 
alkalmazása.  

 

Hatványozás azonosságainak 
alkalmazása. Példák az 
azonosságok érvényben 
maradására. 

Ismeretek tudatos memorizálása. 
Ismeretek mozgósítása. 

 

A definíciók és a hatványozás 
azonosságainak közvetlen 
alkalmazásával megoldható 
exponenciális egyenletek.  

Modellek alkotása (algebrai modell): 
exponenciális egyenletre vezető valós 
problémák (például: befektetés, hitel, 
értékcsökkenés, népesség alakulása, 
radioaktivitás). 

Fizika; kémia: radioaktivitás. 
Földrajz; biológia-egészségtan: 
globális problémák 
demográfiai mutatók, a Föld 
eltartó képessége és az 
élelmezési válság, 
betegségek, világjárványok, 
túltermelés és túlfogyasztás. 

A logaritmus értelmezése. Korábbi ismeretek felidézése (hatvány Technika, életvitel és gyakorlat: 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek Órakeret 
11 óra 

Előzetes tudás Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos 
alapfogalmak. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének megértése. 
Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése, konkrét példák alapján 
gráfokkal kapcsolatos állítások megfogalmazása. A modellhasználati, modellalkotási 
képesség fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Vegyes kombinatorikai feladatok, 
kiválasztási feladatok. A kombinatorika 
alkalmazása egyszerű geometriai 
feladatokban. 
Mintavétel visszatevés nélkül és 
visszatevéssel. 
Matematikatörténet: Erdős Pál. 

Modell alkotása valós problémához: 
kombinatorikai modell. 
Megosztott figyelem; két, illetve több 
szempont egyidejű követése. 
 

Földrajz: előrejelzések, 
tendenciák 
megfogalmazása 
Biológia-egészségtan: 
genetika 

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, használata: 
célszerű jelölés megválasztásának 
jelentősége a matematikában.  

 

Gráfelméleti alapfogalmak, 
alkalmazásuk. Fokszám összeg és az 
élek száma közötti összefüggés. 
Matematikatörténet: Euler. 

Modell alkotása valós problémához: 
gráfmodell. Megfelelő, a problémát jól 
tükröző ábra készítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül. 
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Matematikatörténet: 
A logaritmussal való számolás 
szerepe (például a Kepler-
törvények felfedezésében). 

fogalma). 
Ismeretek tudatos memorizálása. 

zajszennyezés. 
Kémia: pH-számítás. 
Fizika: Kepler-törvények. 

Zsebszámológép használata, 
táblázat használata. 

Annak felismerése, hogy a technika 
fejlődésének alapja a matematikai tudás.  

Fizika; kémia: számítási 
feladatok. 

A logaritmus azonosságai. A hatványozás és a logaritmus 
kapcsolatának felismerése. 

 

A definíciók és a logaritmus 
azonosságainak közvetlen 
alkalmazásával megoldható 
logaritmusos egyenletek. 

Modellek alkotása (algebrai modell): 
logaritmus alkalmazásával megoldható 
egyszerű exponenciális egyenletek; 
ilyen egyenletre vezető valós 
problémák (például: befektetés, hitel, 
értékcsökkenés, népesség alakulása, 
radioaktivitás). 

Életvitel és gyakorlat: 
zajszennyezés. 
Kémia: pH-számítás. 
Biológia-egészségtan: érzékelés, 
az inger és az érzet. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökkenés. 
Logaritmus. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok Órakeret 
28 óra 

Előzetes tudás Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. Függvény 
megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek értelmezése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az időben: 
lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és a valóság: matematikai 
modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások 
adott feltételeknek megfelelően. Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése. 
Ismerethordozók használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Szögfüggvények kiterjesztése, 
trigonometrikus alapfüggvények (sin, 
cos, tg). 

A kiterjesztés szükségességének, 
alapgondolatának megértése. Időtől 
függő periodikus jelenségek kezelése. 

Fizika: periodikus 
mozgás, hullámmozgás, 
váltakozó feszültség és 
áram. 
Földrajz: térábrázolás és 
térmegismerés eszközei, 
GPS. 

A trigonometrikus függvények 
transzformációi: 𝑓𝑓(𝑥𝑥) + 𝑐𝑐, 𝑓𝑓(𝑥𝑥 + 𝑐𝑐); 
𝑐𝑐𝑓𝑓(𝑥𝑥); 𝑓𝑓(𝑐𝑐𝑥𝑥). 

Tudatos megfigyelés a változó 
szempontok és feltételek szerint. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata. 

Az exponenciális függvények. Permanenciaelv alkalmazása.  
Exponenciális folyamatok a 
természetben és a társadalomban.  

Modellek alkotása (függvény modell): a 
lineáris és az exponenciális 
növekedés/csökkenés matematikai 
modelljének összevetése konkrét, valós 
problémákban (például: népesség, 
energiafelhasználás, járványok stb.).  

Fizika; kémia: 
radioaktivitás. 
Földrajz: a társadalmi-
gazdasági tér szerveződése 
és folyamatai. 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek; 
földrajz: globális kérdések: 
erőforrások kimerülése, 
fenntarthatóság, 
demográfiai robbanás a 
harmadik világban, 
népességcsökkenés az 
öregedő Európában. 

A logaritmusfüggvények vizsgálata. 
Logaritmus alapfüggvények 
grafikonja, jellemzésük. 

  

A logaritmusfüggvény mint az 
exponenciális függvény inverze. 

 Fizika; kémia: 
radioaktivitás. 
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Függvénynek és inverzének a 
grafikonja a koordináta-rendszerben. 
A számsorozat fogalma. A függvény 
értelmezési tartománya a pozitív 
egész számok halmaza. 
Matematikatörténet: Fibonacci. 

Sorozat megadása rekurzióval és 
képlettel. 

Informatika: 
problémamegoldás 
informatikai eszközökkel 
és módszerekkel: 
algoritmusok 
megfogalmazása, 
tervezése. 

Számtani sorozat, az n. tag, az első n 
tag összege. 
Matematikatörténet: Gauss. 

A sorozat felismerése, a megfelelő 
képletek használata problémamegoldás 
során. 

 

Mértani sorozat, az n. tag, az első n 
tag összege.  

A sorozat felismerése, a megfelelő 
képletek használata problémamegoldás 
során. 
A számtani sorozat mint lineáris 
függvény és a mértani sorozat mint 
exponenciális függvény 
összehasonlítása. 

Fizika; kémia, biológia-
egészségtan; földrajz; 
történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
exponenciális folyamatok 
vizsgálata. 

Kamatoskamat-számítás.  Modellek alkotása: befektetés és hitel; 
különböző feltételekkel meghirdetett 
befektetések és hitelek vizsgálata; a 
hitel költségei, a törlesztés módjai. 
Az egyéni döntés felelőssége: az 
eladósodás veszélye. 
Korábbi ismeretek mozgósítása (pl. 
százalékszámítás). 
A szövegbe többszörösen mélyen 
beágyazott, közvetett módon 
megfogalmazott információk és 
kategóriák azonosítása. 

Földrajz: a világgazdaság 
szerveződése és 
működése, a pénztőke 
működése, a monetáris 
világ jellemző folyamatai, 
hitelezés, adósság, 
eladósodás. 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: a 
család pénzügyei és 
gazdálkodása, 
vállalkozások. 
Magyar nyelv és irodalom: 
szövegértés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális függvény, 
logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat. Számsorozat. Rekurzió. Számtani 
sorozat, mértani sorozat. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Geometria Órakeret 
42 óra 

Előzetes tudás Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes 
ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. 
Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, 
hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. Ekvivalens egyenlet. 
Elsőfokú és másodfokú egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai 
megoldása. Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel 
kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb 
felismerése. Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép 
(számítógép) használata. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolságok, 
szögek, terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása. A matematika két területének 
(geometria és algebra) összekapcsolása: koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi 
ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Szinusztétel, koszinusztétel. Általános eset, különleges eset viszonya 

(a derékszögű háromszög és a két tétel). 
Fizika: vektor felbontása 
adott állású összetevőkre. 
Földrajz: térábrázolás és 
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térmegismerés eszközei, 
GPS. 

Síkidomok kerületének és 
területének számítása. 

Ismeretek alkalmazása. Földrajz: felszínszámítás. 

Pitagoraszi összefüggés egy szög 
szinusza és koszinusza között. 
Összefüggés a szög és a mellékszöge 
szinusza, illetve koszinusza között. 
A tangens kifejezése a szinusz és a 
koszinusz hányadosaként. 

A trigonometrikus azonosságok 
megértése, használata. 
Függvénytáblázat alkalmazása feladatok 
megoldásában. 

 

Egyszerű trigonometrikus 
egyenletek. Trigonometrikus 
egyenletre vezető, háromszöggel 
kapcsolatos valós problémák. 
Azonosság alkalmazását igénylő 
egyszerű trigonometrikus egyenlet. 

A problémához hasonló egyszerű 
probléma keresése.  

Fizika: rezgőmozgás, 
adott kitéréshez, 
sebességhez, gyorsuláshoz 
tartozó időpillanatok 
meghatározása. 

Két vektor skaláris szorzata. A 
skaláris szorzat tulajdonságai. Két 
vektor merőlegességének szükséges 
és elégséges feltétele. 

A művelet újszerűségének felfedezése. 
A szükséges és az elégséges feltétel 
felismerése, megkülönböztetése. 

Fizika: mechanikai 
munka, mágneses fluxus. 

Helyvektor.  Emlékezés: jelek, jelölések, 
megállapodások. 

Fizika: vonatkoztatási 
rendszer, hely megadása. 

Műveletek koordinátáikkal adott 
vektorokkal. Vektorok és rendezett 
számpárok közötti megfeleltetés. 

A vektor fogalmának bővítése (algebrai 
vektorfogalom). Sík és tér: a dimenzió 
szemléletes fogalmának fejlesztése. 

Fizika: erők összeadása 
komponensek 
segítségével, 
háromdimenziós 
képalkotás (hologram). 

A helyvektor koordinátái. 
Szakasz felezőpontjának, harmadoló 
pontjának, a háromszög 
súlypontjának koordinátái.  

Képletek értelmezése, alkalmazása. Fizika: hely megadása. 

Két pont távolsága, a szakasz 
hossza.  

Képletek értelmezése, alkalmazása.  

A kör egyenlete. Geometria és algebra összekapcsolása. Informatika: ponthalmaz 
megjelenítése képernyőn 
(geometriai 
szerkesztőprogram). 

Az egyenes különböző megadási 
módjai. Az irányvektor, a 
normálvektor, az iránytangens. 

Megosztott figyelem; két, illetve több 
szempont egyidejű követése. 

Informatika: ponthalmaz 
megjelenítése képernyőn 
(geometriai 
szerkesztőprogram). 

Iránytangens és az egyenes 
meredeksége. 

 Fizika: út-idő grafikon és 
a sebesség kapcsolata. 

A merőlegesség megfogalmazása 
skaláris szorzattal.  

Geometriai ismeretek felelevenítése, 
megfogalmazása algebrai alakban. 

 

Az egyenes egyenlete. 
Két egyenes párhuzamosságának, 
merőlegességének feltétele. 

Az egyenest jellemző adatok, a közöttük 
felfedezhető összefüggések értése, 
használata.  

Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata (geometriai 
szerkesztőprogram). 

Két egyenes metszéspontja. 
Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

Geometriai probléma megoldása 
algebrai eszközökkel. Ismeretek 
mozgósítása, alkalmazása (elsőfokú, 
illetve másodfokú kétismeretlenes 
egyenletrendszer megoldása). 

Informatika: ponthalmaz 
megjelenítése képernyőn 
(geometriai 
szerkesztőprogram). 

A kör adott pontjában húzott 
érintője. 

A geometriai fogalmak megjelenítése 
algebrai formában. Geometriai 
ismeretek mozgósítása. 

Informatika: ponthalmaz 
megjelenítése képernyőn 
(geometriai 
szerkesztőprogram). 
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A koordinátageometriai ismeretek 
alkalmazása egyszerű síkgeometriai 
feladatok megoldásában. 

Geometriai problémák megoldása 
algebrai eszközökkel. Geometriai 
problémák számítógépes megjelenítése. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata (geometriai 
szerkesztőprogram 
használata). 
Fizika: égitestek pályája. 

Mértani testek csoportosítása. 
Hengerszerű testek (hasábok és 
hengerek), kúpszerű testek (gúlák és 
kúpok), csonka testek (csonka gúla, 
csonka kúp). Gömb. 

A problémához illeszkedő vázlatos ábra 
alkotása; síkmetszet elképzelése, 
ábrázolása. Fogalomalkotás közös 
tulajdonság szerint (hengerszerű, 
kúpszerű testek, poliéderek). 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata (térgeometriai 
szimulációs program). 
Kémia: kristályok. 

A tanult testek felszínének, 
térfogatának kiszámítása. Gyakorlati 
feladatok. 

A valós problémákhoz modell alkotása: 
geometriai modell. Ismeretek megfelelő 
csoportosítása. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata (térgeometriai 
szimulációs program). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. Skaláris szorzat. 
Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek megfelelő ponthalmaz. Felszín, 
térfogat. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

5. Valószínűség, statisztika Órakeret 
20 óra 

Előzetes tudás A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz ábrázolása. 
Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a véletlen kísérlet fogalma. 
Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. 
Kombinatorikai ismeretek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése az 
események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség matematikai 
fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének megértése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Eseményekkel végzett műveletek. 
Példák események összegére, 
szorzatára, komplementer 
eseményre, egymást kizáró 
eseményekre. 
Elemi események. Események 
előállítása elemi események 
összegeként. Példák független és 
nem független eseményekre. 

A matematika különböző területei közötti 
kapcsolatok tudatosítása. Logikai 
műveletek, halmazműveletek és 
események közötti műveletek 
összekapcsolása.  

Informatika: folyamatok, 
kapcsolatok leírása logikai 
áramkörökkel. 

Véletlen esemény, valószínűség. 
A valószínűség matematikai 
definíciójának bemutatása 
példákon keresztül.  

A véletlen kísérletekből számított relatív 
gyakoriság és a valószínűség kapcsolata. 

 

A valószínűség klasszikus 
modellje. 
Matematikatörténet: Rényi: Levelek 
a valószínűségről. 

A modell és a valóság kapcsolata.  

Egyszerű valószínűség-számítási 
problémák. 

Ismeretek mozgósítása, tanult 
kombinatorikai módszerek alkalmazása. 

Fizika: az űrkutatás hatása 
mindennapjainkra, a 
találkozás valószínűsége. 

Statisztikai mintavétel. 
Valószínűségek visszatevéses 
mintavétel esetén. Visszatevés 
nélküli mintavétel. 

Modell alkotása (valószínűségi modell): a 
mintavételi eljárás lényege. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata. 

Adathalmazok jellemzői: átlag, 
medián, módusz, terjedelem, 
szórás. Nagy adathalmazok 

A statisztikai kimutatások és a valóság: az 
információk kritikus értelmezése, az 
esetleges manipulációs szándék 
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jellemzése statisztikai mutatókkal. felfedeztetése. 
Közvélemény-kutatás, minőség-
ellenőrzés, egyéb gyakorlati alkalmazások 
elemzése. 
Számológép/számítógép használata 
statisztikai mutatók kiszámítására. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási modell. Szórás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Rendszerező összefoglalás Órakeret 
40 óra 

Előzetes tudás A középiskolai matematika anyaga. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Motiválás. 
Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás. Alkotás és kreativitás: 
alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően; 
átstrukturálás. 
Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Gondolkodási és megismerési módszerek 
Halmazok. Ponthalmazok és 
számhalmazok. Valós számok 
halmaza és részhalmazai. 

A problémának megfelelő szemléltetés 
kiválasztása (Venn-diagram, 
számegyenes, koordináta-rendszer). 

 

Állítások logikai értéke. Logikai 
műveletek. 

Szövegértés. A szövegben található 
információk összegyűjtése, 
rendszerezése. 

Filozófia: logika a 
következetes és rendezett 
gondolkodás elmélete, a 
logika kapcsolódása a 
matematikához és a 
nyelvészethez. 
Informatika: Egy bizonyos, 
nemrég történt esemény 
információinak 
begyűjtése több 
párhuzamos forrásból, 
ezek összehasonlítása, 
elemzése, az 
igazságtartalom keresése, 
a manipulált információ 
felfedése. 
Navigációs eszközök 
használata: hierarchizált 
és legördülő menük 
használata. 

A halmazelméleti és a logikai 
ismeretek kapcsolata. 

Halmazok eszközjellegű használata.  

Definíció és tétel. A tétel bizonyítása. 
A tétel megfordítása. 

Emlékezés a tanult definíciókra és 
tételekre, alkalmazásuk önálló 
problémamegoldás során. 

 

Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyítás közötti 
különbség megértése. Néhány tipikusan 
hibás következtetés bemutatása, 
elemzése. 

Filozófia: szillogizmusok. 

Kombinatorika: leszámlálási 
feladatok. Egyszerű feladatok 
megoldása gráfokkal. 

Sorbarendezési és kiválasztási 
problémák felismerése. 
Gondolatmenet szemléltetése gráffal. 

 

Műveletek értelmezése és műveleti 
tulajdonságok. 

Absztrakt fogalom és annak konkrét 
megjelenései: valós számok halmazán 
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értelmezett műveletek, 
halmazműveletek, logikai műveletek, 
műveletek vektorokkal, műveletek 
vektorral és valós számmal, műveletek 
eseményekkel. 

Számtan, algebra 
Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, becslés. 

Számológép használata, értelmes 
kerekítés. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: alapvető 
adózási, biztosítási, 
egészség-, nyugdíj- és 
társadalombiztosítási, 
pénzügyi ismeretek. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek. Megoldások az alaphalmaz, értelmezési 
tartomány, megoldáshalmaz megfelelő 
kezelésével.  

 

Algebrai azonosságok, hatványozás 
azonosságai, logaritmus azonosságai, 
trigonometrikus azonosságok. 

Az azonosságok szerepének ismerete, 
használatuk. Matematikai fogalmak 
fejlődésének bemutatása pl. a hatvány, 
illetve a szögfüggvények példáján. 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan; földrajz; 
történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
képletek használata 

Egyenletek és egyenlőtlenségek 
megoldása. Algebrai megoldás, 
grafikus megoldás. Ekvivalens 
egyenletek, ekvivalens átalakítások. A 
megoldások ellenőrzése. 

Adott egyenlethez illő megoldási 
módszer önálló kiválasztása. 
Az önellenőrzésre való képesség. 
Önfegyelem fejlesztése: sikertelen 
megoldási kísérlet után újjal való 
próbálkozás. 

 

Első- és másodfokú egyenlet és 
egyenlőtlenség. Négyzetgyökös 
egyenletek. Abszolút értéket 
tartalmazó egyenletek. Egyszerű 
exponenciális, logaritmikus és 
trigonometrikus egyenletek. 

Tanult egyenlettípusok és 
egyenlőtlenségtípusok önálló 
megoldása. 

 

Elsőfokú és egyszerű másodfokú 
kétismeretlenes egyenletrendszer 
megoldása. 

A tanult megoldási módszerek biztos 
alkalmazása. 

 

Egyenletekre, egyenlőtlenségekre 
vezető gyakorlati életből vett és 
szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, 
egyenlőtlenség) megalkotása, 
vizsgálatok a modellben, ellenőrzés.  

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan; földrajz; 
történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
matematikai modellek. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 
A függvény megadása. A függvények 
tulajdonságai.  

Emlékezés: a fogalmak pontos 
felidézése, ismerete. 
Értelmezési tartomány, értékkészlet, 
zérushely, szélsőérték, monotonitás, 
periodicitás, paritás fogalmak 
alkalmazása konkrét feladatokban. 
Az alapfüggvények ábrázolása és 
tulajdonságai.  

 

A tanult alapfüggvények ismerete. Képi emlékezés statikus helyzetekben 
(grafikonok felidézése). 

 

Függvénytranszformációk: 𝑓𝑓(𝑥𝑥) +
𝑐𝑐, 𝑓𝑓(𝑥𝑥 + 𝑐𝑐); 𝑐𝑐𝑓𝑓(𝑥𝑥); 𝑓𝑓(𝑐𝑐𝑥𝑥). Eltolás, 
nyújtás és összenyomás a tengelyre 
merőlegesen. 

Kapcsolat a matematika két területe 
között: függvénytranszformációk és 
geometriai transzformációk. 

 

Függvényvizsgálat a tanult 
szempontok szerint. 

Emlékezés, ismeretek mozgósítása.  

 Függvények használata valós Fizika, kémia; biológia-
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folyamatok elemzésében. 
Függvény alkalmazása matematikai 
modell készítésében. 

egészségtan; földrajz; 
történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
matematikai modellek. 

Geometria 
Geometriai alapfogalmak, 
ponthalmazok. 

  

Térelemek kölcsönös helyzete, 
távolsága, szöge. 
Távolságok és szögek kiszámítása. 

Valós problémában a megfelelő 
geometriai fogalom felismerése, 
alkalmazása. 

 

Geometriai transzformációk. 
Távolságok és szögek vizsgálata a 
transzformációknál. 

  

Egybevágóság, hasonlóság. 
Szimmetriák. 

Szerepük felfedezése művészetekben, 
játékokban, gyakorlati jelenségekben. 

 

Háromszögekre vonatkozó tételek és 
alkalmazásuk. 
A háromszög nevezetes vonalai, 
pontjai és körei. Összefüggések a 
háromszög oldalai, oldalai és szögei 
között. 
A derékszögű háromszög oldalai, 
oldalai és szögei közötti 
összefüggések. 

Állítások, tételek jelentésére való 
emlékezés. 
A problémának megfelelő 
összefüggések felismerése, alkalmazása. 

 

Négyszögekre vonatkozó tételek és 
alkalmazásuk. 
Négyszögek csoportosítása 
különböző szempontok szerint. 
Szimmetrikus négyszögek 
tulajdonságai. 

Állítások, tételek jelentésére való 
emlékezés. 

 

Körre vonatkozó tételek és 
alkalmazásuk. 
Számítási feladatok. 

  

Vektorok, vektorok koordinátái. 
Bázisrendszer. 
Matematikatörténet: 
a vektor fogalmának fejlődése a 
fizikai vektorfogalomtól a rendezett 
szám n-esig. 

  

Vektorok alkalmazásai.   
Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. 
Két alakzat közös pontja. 
Matematikatörténet: nevezetes 
szerkeszthetőségi problémák. 

Geometria és algebra összekapcsolása.  

Valószínűség-számítás, statisztika 
Diagramok. Statisztikai mutatók: 
módusz, medián, átlag, szórás. 

Adathalmazok jellemzése önállóan 
választott mutatók segítségével. A 
reprezentatív minta jelentőségének 
megértése. 

Magyar nyelv és irodalom: a 
tartalom értékelése 
hihetőség szempontjából; 
a szöveg hitelességével 
kapcsolatos tartalmi 
elemek magyarázata; a 
kétértelmű, többjelentésű 
tartalmi elemek feloldása; 
egy következtetés alapját 
jelentő tartalmi elem 
felismerése; az olvasó 
előismereteire alapozó 
figyelemfelhívó jellegű 
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címadás felismerése. 
Gyakoriság, relatív gyakoriság. 
Véletlen esemény valószínűsége. 
A valószínűség kiszámítása a 
klasszikus modell alapján. 
A véletlen törvényszerűségei. 

A valószínűség és a statisztika törvényei 
érvényesülésének felfedezése a 
termelésben, a pénzügyi folyamatokban, 
a társadalmi folyamatokban. 
A szerencsejátékok igazságtalanságának 
és a játékszenvedély veszélyeinek 
felismerése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat; biológia-
egészségtan: 
szenvedélybetegségek és 
rizikófaktor. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, igazsághalmaz, 
megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési tartomány. Művelet, műveleti 
tulajdonság. Egyenlet, azonosság, egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. 
Ellenőrzés. Véletlen, valószínűség. Adat, statisztikai mutató. Térelem, mennyiségi 
jellemző (távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell. 

 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 
végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 
A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 
Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 
Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 
A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése 
problémamegoldás céljából. 
A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 
A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével tudjanak 
kombinatorikai problémákat jól megoldani 
A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek tudásukban, alkalmazzák 
ismereteiket a feladatmegoldásban is. 
Számtan, algebra 
A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 
A logaritmus fogalmának ismerete. 
A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét esetekben 
probléma megoldása céljából. 
Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alapján, az 
egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 
A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós számkörben 
tanult új műveletek felhasználásával. 
Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 
Összefüggések, függvények, sorozatok 
Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 
Függvénytranszformációk végrehajtása. 
Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 
Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 
A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati alkalmazások. 
Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak legyen átfogó képük a 
függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról. 
Geometria 
Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló kezelésében. 
A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban. 
A valós problémákhoz geometriai modell alkotása. 
Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 
Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 
Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták ismerete, 
alkalmazása. 
A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek ismerete: 
távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és egyenes egyenlete, 
geometriai feladatok algebrai megoldása. 
Valószínűség, statisztika 
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Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 
A valószínűség matematikai fogalma. 
A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 
Mintavétel és valószínűség. 
A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat tudják 
értelmezni, kezelni. 
Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák a 
vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 
Összességében 
A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével önállóan 
tudjanak megoldani matematikai problémákat. 
Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek képesek többféle 
módon megoldani matematikai feladatokat. 
Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az érettségi után a 
döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 
Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, elektronikus 
eszközöket. 
Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok megoldásához 
célszerű ábrákat készíteni. 
A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai 
szakkifejezéseket, jelöléseket. 
A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, törekedjenek az 
önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények becslésére. 
A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs készsége. 
A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a matematika alapvető 
kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a legnagyobb matematikusok felfedezéseit, 
legyen rálátásuk a magyar matematikusok eredményeire. 
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1.2.2 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 
A tematikai egységekhez rendelt nevelési-fejlesztési célok az iskolaszakaszok között egymásra épülnek, ezért az 

5–8. évfolyamra megfogalmazottak a 9–12. évfolyamon is elvárásként jelennek meg. (Ezt jelzi a minden tematikai 
egységnél megjelenő ”” jel.) (Itt értelemszerűen ez 11–12. évfolyamra vonatkozik) 

11. évfolyam 

Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet  Órakeret 8 
óra 

Előzetes tudás Az őskori ember világa. Ószövetségi történetek. 
Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, vallások, 
építmények). 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 A tanuló felismeri, hogy a történelem különböző szaktudományok módszereit és 
eredményeit hívja segítségül a múlt rekonstruálásához, mivel a történelmi források 
sokszínűek. Tudatosul benne, hogy az emberi történelem korai időszakára 
vonatkozó eltérő tudományos megközelítések alapvetően a forrásanyag 
hiányosságából fakadnak. Felismeri, hogy a közösségek vallási törvényekkel, 
szokásokkal, szabályokkal, az államok jogrenddel teremtik meg az együttélés 
szükséges feltételeit. 
Belátja, hogy az emberi faj fennmaradása a természet és a társadalom szerves 
összefüggésében lehetséges. Megérti, hogy az ember az alkotó munka során 
állandóan felhasználja tapasztalatait, ismereteit. Felismeri, hogy a közösség teremti 
meg az embert, az ember viszont létrehozza és fenntartja közösséget. 
Felismeri, hogy minden társadalomnak megvannak a maga szabályai, s maga 
kormányzata, amelyek az emberek életét irányítják, s fordítva, a kormányzás is hat a 
társadalomra. A források önmagukban nem adnak válaszokat a kérdéseinkre. 
Elemzésre és a forrásokból kiolvasható információk megszólaltatására van szükség 
ehhez. Felismeri a természeti adottságok meghatározó szerepét az első államok, 
birodalmak keletkezésében és felbomlásában. Megismeri az ókori keleti vallások 
szellemi, társadalmi gyökereit, megérti az emberi kultúra fejlődésére gyakorolt 
hatásukat. Belátja, hogy a társadalom az ókori Keleten tagolt, melyben az 
engedelmesség, az emberek közötti kölcsönös függés és hierarchia egyaránt fontos. 
Képes ismereteket meríteni különböző információforrásokból, és azokat 
rendszerezni. Képes időmeghatározásra történelmi időszakokhoz kapcsolódva és 
konkrét eseményekhez kapcsolódva egyaránt. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A történelem forrásai. 
Az első társadalmak. 
Nők, férfiak életmódja és társadalmi 
helyzete, életformák.1 
A folyamvölgyi kultúrák. 
A Közel-Keletet egyesítő 
birodalmak. A földrajzi környezet. 
Az ókori Kelet kulturális 
öröksége. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Forrástípusok felismerése, 
információgyűjtés és azok 
rendszerezése. (Pl. az első 
civilizációkról fennmaradt források 
csoportosítása különböző szempontok 
szerint.) 
A földrajzi környezet szerepe az 
egyes civilizációk életében. (pl. 
nagy folyók, tagolt partvidék). 
Kritikai gondolkodás: 
Lényeg kiemelése írott szövegből, 
ismeretek problémaközpontú 
elrendezése. (Pl. egy folyamvölgyi 
kultúra sajátosságainak bemutatása 
Hammurapi törvényei alapján.) 
Társadalmi csoportok, 

Biológia-egészségtan: A homo 
sapiens egységes faj. 
Földrajz: 
Kontinensek, rasszok, 
térképolvasás. 
Magyar nyelv és irodalom: 
Bibliai történetek, az írás 
kialakulása, jelentősége, 
nyelvcsaládok. 
Vizuális kultúra: 
Az ókori Kelet művészeti emlékei 
(pl. Willendorfi Vénusz, II. Ramszesz 
sziklatemploma, Echnaton fáraó 
családjával, a gízai piramisok). 
Matematika: 
A számegyenes, az idő 
mértékegységei (nap, hónap, év, 

1 A Témák oszlopban dőlt betűvel jelöltük itt és a továbbiakban a Nat azon feldolgozható ismétlődő/visszatérő és 
hosszmetszeti témáit, melyek illeszkednek az adott ismeretanyaghoz. 
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intézmények működésének 
összehasonlítása. (Pl. eltérő és 
hasonló vonások az ókori Kelet 
civilizációinak társadalmi 
szerkezetében, államszervezetében.) 
Kommunikáció: 
Szóbeli beszámoló gyűjtő-, illetve 
kutatómunkával szerzett 
ismeretek alapján. (Pl. az ókori 
keleti civilizációk jellegzetes tárgyi 
emlékeinek és kulturális örökségének 
feldolgozása.) 
Tájékozódás térben és időben 
Megismert történelmi események 
időrendbe állítása. (Pl. ókori keleti 
civilizációk ábrázolása idővonalon.) 
A történelmi tér változásainak 
leolvasása térképekről. (Pl. 
Mezopotámia államainak 
elhelyezkedése, Egyiptom területi 
változásai.) 

évtized, évszázad). 
Informatika: 
Glog (interaktív tabló) készítése 
az ókori Egyiptom témájában. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 
tény és bizonyíték. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népességrobbanás, életmód, város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 
kapcsolat, kereskedelem, 
politika, állam, államforma, egyeduralom, államszervezet, birodalom, 
monoteizmus, politeizmus. 

Fogalmak, adatok Fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló életmód, mágia, 
bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam, öntözéses földművelés, 
buddhizmus, brahmanizmus. 
Személyek: Kheopsz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, Buddha, Konfuciusz. 
Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, Perzsia, India, 
Kína, Babilon, Jeruzsálem. 
Kronológia: Kr. e. 8000 körül (az újkőkor kezdete), Kr. e. 3000 körül (az első államok 
kialakulása), Kr. e. XVIII. sz. (Hammurapi uralkodása), Kr. e. X. sz. (a zsidó állam 
fénykora). 

 

 

Tematikai egység Az ókori Hellász Órakeret 
11 óra 

Előzetes tudás Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa háborúk. A 
demokrácia alapelvei. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 A tanuló képes jellemezni a különböző államformákat (királyság, köztársaság) 
és a hatalomgyakorlás eltérő formáit (demokrácia, diktatúra). Megismeri az ókori 
demokrácia alapelveit, vázlatosan összehasonlítja a modern demokrácia 
alapelveivel. Áttekinti a háborúk – történelmi, politikai, gazdasági, vallási, etnikai, 
hatalmi – okait, különválasztva az ürügyektől. 
Azonosítja a háborúk egyénekre és közösségekre gyakorolt hatásait. Elfogadja a 
közügyekben való részvétel fontosságát. Belátja a humánum, a szépség és jóság 
antik eszméje megbecsülésének és a művészi értékek megóvásának 
szükségességét. 
Felismeri, hogy túlnépesedő területekről általában a népesség kiáramlásra kerül 
sor. Érzékeli, hogy a gazdaságilag fejletlen és fejlett területek közötti kereskedelem 
meglehetősen élénk lehet: nyersanyagokat, élelmiszereket ad az egyik oldal, míg 
iparcikkeket a másik. Átlátja, hogy európai civilizáció gyökerei az antikvitásból 
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erednek. 
Képes az európai civilizáció gyökereinek feltárására, az ókori demokrácia 
alapelveinek vázlatos összehasonlítására a modern demokrácia alapelveivel. Képes 
a szerzett információk rendezésére és értelmezésére, kiselőadás tartására. Képes 
különböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A polisz kialakulása. 
A földrajzi környezet. 
Az athéni demokrácia működése. 
Államformák, államszervezet. 
A hatalommegosztás formái, szintjei. 
Spárta. 
Kisebbség, többség. 
A görög hitvilág, művészet és 
tudomány. 
Nagy Sándor birodalma és a 
hellenizmus. 
Birodalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés különböző 
médiumok anyagából, 
szaktudományi munkákból. (Pl. a 
görög művészet témájában.) 
Különböző emberi 
magatartástípusok, élethelyzetek 
megfigyelése, következtetések 
levonása. (Pl. a görög-perzsa háborúk 
hőseinek áldozatvállalása.) 
Kritikai gondolkodás: 
Érvek gyűjtése a saját vélemény 
alátámasztására, ellenérvek 
gyűjtése meghatározott álláspontok 
cáfolására. (Pl. az arisztokratikus és 
a demokratikus kormányzás előnyeiről, 
hátrányairól.) 
Történelmi-társadalmi adatok, 
modellek és elbeszélések elemzése 
a bizonyosság, a lehetőség és a 
valószínűség szempontjából. (Pl. 
Spártáról a történetírásban kialakult 
hagyományos kép árnyalása.) 
Különböző szövegek, 
hanganyagok, filmek stb. vizsgálata 
a történelmi hitelesség 
szempontjából. (Pl. Hellász 
történelmét feldolgozó hollywoodi filmek.) 
Kommunikáció: 
Folyamatábra, diagram 
elemzése/készítése. (Pl. az athéni 
demokrácia kialakulása.) 
Vizuális rendezők (táblázatok, 
ábrák) készítése. (Pl. gyarmatváros 
és anyaváros kapcsolata.) 
Tájékozódás időben és térben: 
Különböző időszakok történelmi 
térképeinek összehasonlítása, a 
változások hátterének feltárása. 
(Pl. Nagy Sándor birodalmának 
kialakulása térképek alapján.) 
Egyszerű térképvázlatok rajzolása 
különböző információforrások 
alapján. (Pl. a görög gyarmatosítás fő 
irányai.) 

Földrajz: 
A Balkán-félsziget déli részének 
természeti adottságai. 
Testnevelés és sport: 
A sport- és olimpiatörténet 
alapjai. 
Magyar nyelv és irodalom: 
Görög mitológia, homéroszi 
eposzok, az antik görög színház 
és dráma, Szophoklész: Antigoné. 
Dráma és tánc: 
Az ókori színház és dráma. 
Vizuális kultúra: 
Az antik görög képzőművészet 
(pl. a Dárdavivő, a Delphoi kocsihajtó, 
a Laokoón-csoport). 
Matematika: 
Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel, 
Eukleidész (euklideszi geometria), 
görög ábécé betűinek használata a 
matematikában. Pi szám jelölése 
[π]. 
Fizika: 
Arkhimédész, ptolemaioszi 
világkép, Arisztotelész 
természetfilozófiája. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 
város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 
kapcsolat, gyarmatosítás, árutermelés, pénzgazdálkodás, kereskedelem, 
politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, demokrácia, 
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polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 
politeizmus. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, népgyűlés, esküdtbíróság, 
demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, hellenizmus. 
Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész, 
Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfontosabb görög istenek. 
Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria. 
Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. V. század közepe 
(Periklész kora), Kr. e. 336–323 (Nagy Sándor uralkodása). 

 

 

Tematikai egység Az ókori Róma Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás Az ókori Róma alapítása. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori Rómában. 
Újszövetségi történetek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam 
felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása játszik szerepet, 
valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, gazdasági élete, politikai 
berendezkedése folyamatosan változik. Megismeri a birodalomszervezési elveket, 
valamint azt, hogy a kormányzati hatalom sokféle tényezőn nyugodhat: anyagi 
tényezők – tulajdon, jövedelem; politikai tényezők – legitimáció, jogok, jogkörök; 
társadalmi tényezők - társadalmi támogatottság; kulturális tényezők – ideológia; 
egyéb tényezők – erőszak. Látja, hogy a kormányzati hatalom általában egyének és 
testületek között oszlik meg. Megérti, hogy a gazdasági és katonai hatalom 
birtoklása alapja lehet egy-egy személy vagy csoport politikai befolyásának, de a 
politikai befolyás is gazdasági hatalomhoz juttathat embereket. 
Érzékeli a zsidó gyökerekből is táplálkozó kereszténység kialakulásának és 
egyházzá szerveződésének hatását a későbbi korok fejlődésére, valamint felismeri 
annak civilizációformáló szerepét. 
Belátja, hogy az ókori Római Birodalmat a katonai erő, fejlett jogrendszer és 
államszervezet jellemezte. Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a római kultúra 
kölcsönhatása során alakult ki, látja ennek az európai civilizációra gyakorolt 
hatását. 
Képes források megbízhatóságára vonatkozó kérdések megfogalmazására, 
valamint feltevéseket megfogalmazni, közben vitában tárgyilagosan érvelni. Képes 
történelmi témákat vizuálisan ábrázolni (folyamatábra, diagram, vizuális rendező 
stb.). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Róma útja a köztársaságtól a 
császárságig. 
A köztársaság és a császárság 
államszervezte és intézményei. 
Államformák, államszervezet. 
Gazdaság, gazdálkodás, az 
életmód változásai. 
A római hitvilág, művészet, a 
tudomány és a jog. 
A kereszténység kialakulása, 
tanításai és elterjedése. 
A világvallások alapvető tanításai, 
vallásalapítók, vallásújítók. 
Pannónia provincia. 
A népvándorlás, az antik 
civilizáció felbomlása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
A rendelkezésre álló 
ismeretforrások értelmezése. (Pl. 
a köztársaság államszervezeti ábrái.) 
Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, grafikonokból, 
diagramokból. (Pl. gazdaság, 
gazdálkodás a császárkorban.) 
A tanultak felhasználása új 
feladathelyzetben. (Pl. a görög és a 
római mindennapi élet összevetése.) 
Kritikai gondolkodás: 
Különböző szövegek, 
hanganyagok, filmek vizsgálata a 
történelmi hiteleség 
szempontjából. (Pl. Róma 

Földrajz: 
Az Appennini-félsziget természeti 
adottságai. 
Magyar nyelv és irodalom: Bibliai 
történetek, Vergilius, Horatius. 
Az írás kialakulása, jelentősége, 
nyelvcsaládok. 
Matematika: 
A római számok. 
Vizuális kultúra: 
Pantheon, Colosseum, Augusztus 
szobra. 
Etika; filozófia: 
A kereszténység története. Az 
európai civilizáció és kultúra 
zsidó-keresztény gyökerei. 
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alapítása, Jézus élete.) 
Feltevések megfogalmazása 
történelmi személyiségek 
cselekedeteinek, viselkedésének 
mozgatórugóiról. (Pl. Caesar és 
Augustus intézkedései, Constantinus 
reformjai.) 
Kommunikáció: 
Önállóan gyűjtött képekből tabló 
készítése. (Pl. a római kultúra 
emlékei napjainkban.) 
Beszámoló készítése népszerű 
tudományos irodalomból, 
szépirodalomból, rádió- és 
tévéműsorokból. (Pl. a gladiátorok 
élete.) 
Tájékozódás térben és időben: 
Történelmi időszakok 
jellegzetességeinek megragadása 
és összehasonlítása. (Pl. hasonló 
tartalmú görög és római események 
kronológiai párba állítása.) 
Különböző időszakok történelmi 
térképeinek összehasonlítása, a 
változások hátterének feltárása. 
(Pl. a kereszténység terjedése.) 

Informatika: 
Multimédia CD-ROM 
használatával Pannónia földrajzi, 
közigazgatási, társadalom- és 
hadtörténeti emlékeinek 
bemutatása. Virtuális utazás az 
ókori Rómában. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 
város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 
kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, kereskedelmi mérleg, piaci egyensúly, 
gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, önkényuralom, 
diktatúra, politikai párt, polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 
vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, rabszolga, 
provincia, triumvirátus, principatus, limes, dominatus, diaszpóra, apostol, Biblia, 
egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás. 
Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Caesar, Antonius, Augustus, 
Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, Constantinus, Attila. 
Topográfia: Róma, Karthágó, Actium, Pannónia, Konstantinápoly, Aquincum, Sopianae, 
Savaria. 
Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr. e. 510 (a köztársaság 
létrejötte), Kr. e. 264–146 (a pun háborúk), Kr. e. 44 (Caesar halála), Kr. e. 31 (az 
actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 (a milánói ediktum) 325 (a 
niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a Nyugat-római Birodalom 
bukása). 

 

 

Tematikai egység A középkor Órakeret 
18 óra 

Előzetes tudás A középkori élet színterei és szereplői. A lovagi életmód és a keresztes hadjáratok; 
új mezőgazdasági eszközök és módszerek; a céhek. A középkori járványok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

 A tanuló látja, hogy a felszínen változatlannak tűnő korokban végbemenetnek 
olyan változások, amelyek csak később és hosszabb távon fejtik ki hatásukat 
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céljai jelentősen az emberek életviszonyaira és életmódjára. Nyomon követi a középkori 
keresztény vallásos világkép módosulását a történelem során. Meghatározó 
európai fejlődési mozgatórugókként értékeli az egyéni érdekeltség kiterjedését, a 
hatalommegosztás elvének megjelenését az egyházi és világi, illetve a központi és 
helyi hatalom között. 
Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi expanzióban, 
azonosítja az egyház társadalomépítő és -szabályozó tevékenységét, megérti 
távlatos jelentőségét. Tudatosítja az iszlám vallás civilizációformáló szerepét. 
Nyomon követi a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a 
történelem során. Kimutatja a humanizmus örökségét a modern ember 
gondolkodásmódjában. Felismeri a könyvnyomtatás kulturális és politikai 
szerepének, jelentőségét. 
Azonosítja a rendiséget mint a modern állam középkori gyökerét. Kimutatja a 
középkori város továbbélését a modern európai civilizációban, felméri a városokat 
megillető közösségi szabadságjogok és önkormányzatiság értékét. Feltárja a 
középkori keresztény civilizáció örökségét és kimutatja a középkori városi 
civilizáció továbbélését a modern európai civilizációban. Felismeri a termelés új 
szervezeti formáinak társadalomformáló hatását. Különböző szempontok alapján 
összehasonlítja Európa eltérő gazdasági fejlődésű régióit. Tudja, hogy a 
népsűrűség eloszlásából egy területen sokféle következtetést le lehet vonni (pl. a 
gazdaság fejlettségről, a városiasodás mértékéről, háborús pusztításokról). 
Képes írott és hallott szövegekből tételmondatokat kiemelni, szövegeket 
tömöríteni és átfogalmazni. Képes többféleképpen értelmezhető szövegek 
jelentésrétegeinek a feltárására. Képes történelmi helyzetek dramatizálására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Róma örökösei: a Bizánci 
Birodalom, a Frank Birodalom, és 
a Német-római Birodalom 
létrejötte. 
Birodalmak. 
A nyugati és keleti kereszténység. 
A középkori egyház és az 
uralkodói hatalom Európában. 
Nyugat-Európa társadalma és 
gazdasága a kora középkorban. 
Erőforrások és termelési kultúrák. 
Az iszlám és az arab hódítás. 
Vallások szellemi, társadalmi, 
politikai gyökerei és hatása. 
Gazdasági fellendülés és a 
középkori városok születése. 
A technikai fejlődés feltételei és 
következményei. 
A rendiség kialakulása. 
Nyugat-Európa válsága és 
fellendülése a XIV–XV. 
században. 
A közép- és kelet-európai régió 
államai. 
Az Oszmán (Török) Birodalom 
terjeszkedése. 
Egyházi és világi kultúra a 
középkorban. 
Korok, korstílusok. 
Itália, a humanizmus és a 
reneszánsz. 
Világkép, eszmék, ideológiák. 
Korok, korstílusok. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés szaktudományi 
munkákból. (Pl. a feudalizmus 
terminológiája.) 
Információk önálló 
rendszerezése, értelmezése és 
következtetések levonása. (Pl. a 
keresztes hadjáratok európai anyagi és 
szellemi kultúrára, életmódra gyakorolt 
hatásainak összegzése.) 
Különböző emberi 
magatartástípusok, élethelyzetek 
megfigyelése, következtetések 
levonása. (Pl. az iszlám mindennapi 
életet szabályozó előírásainak 
betartása; a vallási fanatizmus 
megjelenési okai, megjelenési formái.) 
Ismeretszerzés grafikonokból, 
diagramokból. (Pl. Európa 
lakosságának becsült növekedését 
bemutató diagram kapcsán.) 
Egy történelmi oknyomozás 
megtervezése. (Pl. Jeanne d’Arc 
életútja és halála.) 
Kritikai gondolkodás: 
Kérdések önálló megfogalmazása. 
(Pl. az uradalom felépítésével és 
működésével kapcsolatban.) 
Híres emberek, történelmi 
személyiségek jellemzése, 
feltevések megfogalmazása a 
történelmi személyiségek 
cselekedeteinek, viselkedésének 

Földrajz: 
Európa természeti adottságai, az 
arab világ földrajzi jellemzői, 
világvallások, arab földrajz 
(tájolás, útleírások), az ún. kis 
jégkorszak Európában. 
Magyar nyelv és irodalom: 
Lovagi költészet, vágánsköltészet, 
Boccaccio, Petrarca. 
Etika: 
Hit és vallás, a világvallások 
emberképe és erkölcsi tanításai, az 
intolerancia, mint erkölcsi 
dilemma. 
Vizuális kultúra: 
Bizánci művészet, román stílus, 
gótika, reneszánsz (Leonardo, 
Michelangelo, Raffaello). 
Matematika: 
Arab számok (hindu eredetű, 
helyi értékes, 10-es alapú, arab 
közvetítéssel világszerte elterjedt 
számírás), arab algebra. 
Fizika: 
Arab csillagászat (arab eredetű 
csillagászati elnevezések, csillagnevek, 
iszlám naptár stb.). Középkori 
technikai találmányok, a gótikus 
stílus technikai alapjai (támív, 
támpillér); tudománytörténet, 
asztrológia és asztronómia. 
Biológia-egészségtan: 
Az arab orvostudomány 
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Hétköznapi élet a középkorban. mozgatórugóiról. (Pl. Nagy Károly 
portréja krónikarészlet alapján.) 
Feltevések megfogalmazása egyes 
történelmi jelenségek hátteréről, 
feltételeiről, okairól. (Pl. a 
mezőgazdaság fellendülésében szerepet 
játszó tényezők elemzése.) 
Különféle értékrendek 
összehasonlítása, saját értékek 
tisztázása. (Pl. a középkori ember 
gondolkodásának átélése és megértése; a 
zsidóság szerepe az európai 
városiasodásban, antijudaista 
törekvések az egyház részéről.) 
Kommunikáció: 
Vizuális rendezők (táblázatok, 
ábrák) készítése. (Pl. a hűbéri 
viszony és hűbéri lánc bemutatását 
szolgáló ábra.) 
Mások érvelésének összefoglalása 
és figyelembevétele. A 
véleménykülönbségek tisztázása, 
a saját álláspont gazdagítása, 
továbbfejlesztése. (Pl. miért nem 
nevezhetők a Nyugat-római Birodalom 
bukása utáni évszázadok sötét 
középkornak?) 
Események, történetek, 
jelenségek dramatikus 
megjelenítése. (Pl. egy középkori vár 
lakóinak egy napja.) 
Esszé írása történelmi-társadalmi 
témákról. (Pl. a város, mint az egyik 
legsajátosabb európai intézmény.) 
Tájékozódás időben és térben: 
Az európai történelem és a 
magyar történelem 
kölcsönhatásainak elemzése. (Pl. 
összehasonlító időrendi táblázat 
készítése a XIV–XV. századi 
Nyugat-, Közép- és Kelet-Európa 
legfontosabb politikai eseményeiről.) 
A történelmi tér változásainak 
leolvasása különböző térképekről. 
(Pl. az arab hódítás fontosabb 
szakaszainak bemutatása.) 
Egyszerű térképvázlatok rajzolása 
információforrások alapján. (Pl. 
Európa régióinak bejelölése a 
vaktérképen.) 

eredményei. 
Ének-zene: 
A középkor zenéje; a reneszánsz 
zenéje. 
Informatika: 
Internetes gyűjtőmunka és 
feladatlap megoldása (pl. a 
keresztes hadjáratok témájában). 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és következmény. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési egység, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 
piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, államszervezet, 
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közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 
vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolostor, bencés 
rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot, majorság, uradalom, önellátás, 
nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, kalifa, invesztitúra, inkvizíció, eretnekség, 
antijudaizmus, kolduló rend, rendi monarchia, városi önkormányzat, hospes, céh, 
levantei kereskedelem, Hanza, skolasztika, egyetem, lovag, román stílus, gótika, 
reneszánsz, humanizmus, szultán, szpáhi, janicsár. 
Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed próféta, Aquinói Szent 
Tamás, IV. Henrik, VII. Gergely, Gutenberg. 
Topográfia: Egyházi (Pápai) Állam, Bizánci Birodalom, Mekka, Német-római 
Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze. 
Kronológia: 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás kezdete), 732 (a frankok 
győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császárrá koronázása), 843 (a verduni 
szerződés), 1054 (az egyházszakadás), 1215 (a Magna Charta kiadása), 1453 
(Konstantinápoly elfoglalása). 

 

 

Tematikai egység A magyarság története a kezdetektől 1490-ig   Órakeret 16 
óra 

Előzetes tudás Mondák a magyarság vándorlásáról, mondák és történetek a honfoglalásról, 
kalandozásokról és az államalapításról. Géza fejedelem és (Szent) István király 
műve. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei. Nagy Lajos, a hódító és törvényhozó. 
Hunyadi János a törökellenes küzdelmek élén. Hunyadi Mátyás portréja. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére vonatkozó 
álláspontok különbözősége a források rendkívüli hiányosságából és az egyes 
szaktudományok (történettudomány, régészet, nyelvészet) kutatási eredményeinek 
egymásnak olykor ellentmondó adataiból fakad. Felismeri azt is, hogy egy régió 
vagy ország gazdasági és demográfiai megerősödése növeli a katonai potenciált, s 
ez felerősíti az expanzív törekvéseket, illetve a politikai megosztottság meggyengíti 
egy régió vagy egy ország katonai ellenálló erejét és agresszióra csábítja a 
szomszédokat. Látja, hogy a külső agresszió egységbe forrasztja a megtámadott 
ország politikai erőit és lakosságát. 
A magyarság korai történetének tanulmányozása során belátja, hogy az új tudás 
elsajátítása, a környező népektől való tanulás, az alkalmazkodási képesség fontos 
feltétele volt népünk fennmaradásának. 
Megérti, hogy a kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás teremtette 
meg a magyar állam megerősödésének és fejlődésének feltételeit. Felismeri, hogy 
az Árpád-korban megszilárdult a keresztény magyar állam. A korszak jelentős 
uralkodói politikai életpályájának megismerésén keresztül belátja, hogy 
Magyarország a közép-európai régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa 
több ponton összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa 
fejlődésével. Tudja, hogy az ország fejlődésének lehetőségeit lényegesen 
befolyásolta a tatárokkal és az oszmán törökökkel folytatott küzdelem. 
Képes többféleképpen értelmezhető szövegek eltérő jelentésrétegeinek a 
feltárására. Álláspontját tárgyilagos érveléssel tudja előadni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A magyar nép eredete, 
vándorlása, a honfoglalás és a 
kalandozások kora. 
Népesség, demográfia (vándorlás, 
migráció). 
Árpád-házi uralkodók politikai 
életpályája (Géza és Szent István, 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Kulcsszavak és kulcsmondatok 
keresése szövegben. (Pl. Szent 
István törvényeiben.) 
Információk gyűjtése és önálló 
rendszerezése, értelmezése. (Pl. az 
Aranybulla elemzése, korabeli törvényi 

Magyar nyelv és irodalom: 
A magyar nyelv rokonsága, 
története, nyelvcsaládok, 
régi magyar nyelvemlékek: a 
Tihanyi apátság alapítólevele, 
Halotti beszéd és könyörgés, 
Ómagyar Mária-siralom. 
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Szent László, Könyves Kálmán, 
II. András, IV. Béla). 
Uralkodók és államférfiak. 
A társadalom és a gazdaság 
változásai a honfoglalástól a XIII. 
század végéig. 
A Magyar Királyság, mint jelentős 
közép-európai hatalom, az 
Anjouk, Luxemburgi Zsigmond 
és Hunyadi Mátyás korában. 
Fölzárkózás, lemaradás. 
A magyar rendi állam és az 
Oszmán (Török) Birodalom 
párharca. 
Társadalmi és gazdasági 
változások a XIV–XV. század 
folyamán. 
A középkori magyar kultúra és 
művelődés emlékei. 

előírások az idegenekről; középkori 
városaink jellemzőinek, a lakosság 
összetételének, rétegződésének 
kutatása.) 
Tanultak felhasználása új 
feladathelyzetben. (Pl. korstílusok 
azonosítása magyarországi 
műemlékeken.) 
Kritikai gondolkodás: 
Érvek gyűjtése a saját vélemény 
alátámasztására, ellenvélemények 
cáfolására. (Pl. a magyar honfoglalás 
lefolyása.) 
Kérdések megfogalmazása a 
források megbízhatóságára, a 
szerző esetleges elfogultságára, 
rejtett szándékaira vonatkozóan. 
(Pl. korabeli utazók, krónikaírók 
leírásainak elemzése.) 
Különbségek felismerése és a 
változások nyomon követése egy-
egy történelmi jelenség kapcsán. 
(Pl. a jobbágy fogalom 
jelentésváltozása.) 
Híres emberek, történelmi 
személyek jellemzése, feltevések 
megfogalmazása a 
cselekedeteinek mozgatórugóiról. 
(Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.) 
Történelmi jelenetek elbeszélése, 
eljátszása különböző 
szempontokból. Erkölcsi 
kérdéseket felvető élethelyzetek 
megismerése és bemutatása. (Pl. 
Nándorfehérvár ostromának 
rekonstruálása magyar és török 
korabeli források alapján.) 
Különböző szövegek, kép- és 
hanganyagok stb. vizsgálata 
történelmi hitelesség 
szempontjából. (Pl. a XIX. századi 
historizáló festészet alkotásai [pl. Feszty-
körkép].) 
Kommunikáció: 
Esszé írása történelmi-társadalmi 
témákról. (Pl. I. Károly gazdasági 
reformjainak okai.) 
Történelmi, társadalmi témák 
vizuális ábrázolása. (Pl. a magyar 
társadalom változásai az Árpád-
korban.) 
Tájékozódás térben és időben: 
Tanult események, jelenségek 
topográfiai meghatározása 
térképen. (Pl. a magyarság 
vándorlásának fő állomásai.) 
Az európai és a magyar 
történelem eltérő időbeli 

Eredetmondák (pl. Arany János: 
Rege a csodaszarvasról). 
Janus Pannonius: Pannónia 
dicsérete, Katona József: Bánk 
Bán, Arany János: Toldi. 
Vizuális kultúra: 
A nagyszentmiklósi kincs, a 
honfoglalás korát feldolgozó 
képzőművészeti alkotások 
megfigyelése, elemzése. 
Román, gótikus és reneszánsz 
emlékek Magyarországon (pl. a 
jáki templom). 
Ének-zene: 
Reneszánsz zene: Bakfark Bálint. 
Matematika: 
Térbeli modellek készítése (pl. 
korstílusok) demonstrálásához. 
Informatika, könyvtárhasználat: 
A Magyar Nemzeti Múzeum 
Magyarország története az 
államalapítástól 1990-ig c. állandó 
kiállítása középkori része Hunyadi 
Mátyás kori anyagának 
feldolgozása sétálófüzet 
kitöltésével. 
Internetes gyűjtőmunka a 
magyarok eredetével kapcsolatos 
elméletek témájában. 
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ritmusának elemzése. (Pl. a 
kereszténység felvétele, államok 
alapítása.) 
Egyszerű térképvázlatok rajzolása 
információforrások alapján. (Pl. a 
tatárjárás.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, életmód, város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 
szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 
adó, 
politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, államszervezet, 
közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 
vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős fejedelemség, 
honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor, egyházmegye, királyi tanács, 
tized, szerviens, várjobbágy, vajda, Aranybulla, nemesi vármegye, székely, szász, kun, 
bandérium, aranyforint, regálé, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, 
mezőváros, úriszék, báró, köznemes, kilenced, ősiség, perszonálunió, végvári 
rendszer, rendi országgyűlés, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete sereg, corvina. 
Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, I. (Szent) László, 
Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. Béla, I. Károly, I. (Nagy) Lajos, 
Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. 
Topográfia: Magna Hungaria, Kazár Birodalom, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, 
Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, Horvátország, Erdély, 
Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, Nándorfehérvár. 
Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata), 972–997 (Géza 
fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István), 1077–1095 (I. /Szent/ László), 
1095–1116 (Könyves Kálmán), 1205–1235 (II. András), 1222 (az Aranybulla kiadása), 
1235–70 (IV. Béla), 1241–42 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása), 1308–42 (I. 
Károly), 1342–82 (I. /Nagy/ Lajos), 1351 (I. /Nagy/ Lajos törvényei), 1387–1437 
(Luxemburgi Zsigmond), 1444 (a várnai csata), 1456 (a nándorfehérvári diadal), 
1458–90 (I. /Hunyadi/ Mátyás). 

 

 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás Felfedezők, utazók, reformátorok, a Napkirály udvara, a felvilágosodás eszméi. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 A tanuló érzékeli, hogy az emberek a maguk által leghelyesebbnek gondolt 
módon cselekszenek. Az azonban, hogy a különböző korokban mit tartottak 
helyesnek vagy helytelennek jelentős mértékben eltért egymástól. Ahhoz, hogy az 
emberek tetteit és döntéseit helyesen tudjuk megítélni, először meg kell érteni a 
helyzetet, amelyben éltek. Belátja, hogy a világ különböző civilizációit összeköti az 
emberi alapszükségletek biztosításának igénye (élelem, biztonság, világ 
megértésének igénye stb.). Megérti, hogy a kultúrák találkozása milyen esélyeket 
és/vagy veszélyeket hordoz magában. 
Képes empatikusan, a leigázottak szempontjából is értékelni a földrajzi 
felfedezéseket és az azt követő gyarmatosítást. 
A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta a világ 
képét. Felismeri, hogy a kereskedelmi utak feletti ellenőrzés általában jelentős 
hatalmi pozíciót is jelent, valamint hogy a kereskedelemi utak terén lezajló 
változások átrendezik a régiók közötti gazdasági erőviszonyokat, hosszú távon 
jelentős gazdasági, társadalmi és politikai következményekkel járnak. Átlátja a 
tőkés gazdaság működési mechanizmusát, felismeri a termelés új szervezeti 
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formáinak társadalomformáló hatását. Tudja, hogy a reformáció a katolikus 
egyház világi hatalmával való szembefordulás nyomán jött létre, és érti, hogy a 
hitélet megújítása mellett a protestáns gondolkodásmód (önkormányzatiság, 
hivatásetika) terjesztésével jelentős eszmei és társadalmi hatást gyakorolt 
Európára. Megismeri az európai régiók eltérő fejlődését és egymásra hatását. 
Képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni eltérő emberi 
sorsokat. Képes a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott témához 
leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Amerika ősi kultúrái, a nagy 
földrajzi felfedezések és 
következményeik. 
Felfedezők, feltalálók. 
Függetlenség és alávetettség. 
A fanatizmus jellemzői és formái. 
Reformáció és katolikus 
megújulás. 
Vallások szellemi, társadalmi, 
politikai gyökerei és hatásai. 
Az atlanti hatalmak (Hollandia és 
Anglia) felemelkedése. 
Erőforrások és termelési kultúrák. 
Nagyhatalmi küzdelmek a XVII. 
században és a XVIII. század 
elején. 
Kisállamok, nagyhatalmak. 
Az angol polgárháború és a 
parlamentáris monarchia 
kialakulása. 
A hatalommegosztás formái, szintjei. 
A francia abszolutizmus és 
hatalmi törekvések. 
Közép- és Kelet-Európa a XVI–
XVII. században. 
A tudományos világkép 
átalakulása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés különböző típusú 
forrásokból. (Pl. a 95 pontból a 
lutheri tanok kimutatása; a barokk 
stílusjegyeinek felismerése képek 
alapján.) 
Különböző emberi 
magatartástípusok, élethelyzetek 
megfigyelése, következtetések 
levonása. (Pl. a polgárosult angol 
nemesség és a francia nemesség 
összehasonlítása.) 
Információk önálló 
rendszerezése és értelmezése. (Pl. 
a harmincéves háború okainak 
csoportosítása.) 
Kritikai gondolkodás: 
Érvek gyűjtése a saját vélemény 
alátámasztására, ellenérvek 
gyűjtése meghatározott álláspontok 
cáfolására. (Pl. forradalom volt-e a 
XVII. századi angliai átalakulás?) 
A különbségek felismerése és a 
változások nyomon követése egy-
egy történelmi jelenség kapcsán. 
(Pl. az ipari termelési keretek – céh, 
kiadási, felvásárlási rendszer, 
manufaktúra – összehasonlítása.) 
Kommunikáció: 
Folyamatábra, diagram készítése. 
(Pl. a XVI. századi 
világkereskedelem működése.) 
Vizuális rendezők (táblázatok, 
ábrák) készítése. (Pl. az angol 
polgárháború szakaszairól.) 
Tájékozódás időben és térben: 
A történelmi tér változásainak 
leolvasása térképekről. (Pl. a 
reformáció egyes irányzatainak a 
térhódítása.) 

Földrajz: 
Földrajzi felfedezések topográfiai 
vonatkozásai, a holland mélyföld, 
a Naprendszer. 
Magyar nyelv és irodalom: 
Shakespeare, Molière. 
Dráma és tánc: 
Az angol reneszánsz színház és 
dráma, a francia klasszicista 
színház és dráma. 
Vizuális kultúra: 
A barokk stílus. 
Ének-zene: 
A barokk zene. 
Fizika: 
A földközéppontú és a 
napközéppontú világkép 
jellemzői. A Föld, a Naprendszer 
és a Kozmosz fejlődéséről 
alkotott csillagászati elképzelések. 
Kepler törvényei, Newton. 
Filozófia: 
Descartes, Bacon, Locke. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 
interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, 
életmód, város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési egység, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 
piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 
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köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 
periféria, 
vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antijudaizmus. 

Fogalmak, adatok Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, abszolutizmus, reformáció, 
protestáns, evangélikus, református, ellenreformáció, jezsuita, barokk, manufaktúra, 
vetésforgó, anglikán, puritán, Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia, merkantilizmus. 
Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin, 
Kopernikusz, Spinoza, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. (Nagy) Péter. 
Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár. 
Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a reformáció kezdete), 
1618–48 (a harmincéves háború), 1642–49 (az angol polgárháború), 1689 (a 
Jognyilatkozat kiadása). 

 

 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban Órakeret 
14 óra 

Előzetes tudás A mohácsi csata, a végvári harcok hősei, a hadvezér Zrínyi Miklós, kuruc mondák 
és történetek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 A tanuló tudja, hogy a sorsfordító történelmi események nem kizárólag egy 
kiváltó okra vezethetők vissza, és következményeik döntően befolyásolhatják egy 
adott állam/közösség fejlődésének lehetőségeit. Értékeli a Rákóczi-szabadságharc 
idején létrejött széles társadalmi összefogás mozgósító erejét és a kölcsönös 
engedményeken alapuló megállapodás hosszú távú jelentőségét. 
Felismeri a kiemelkedő történelmi személyek közösségformáló és társadalom-
átalakító szerepét. Megérti, hogy a reformáció a bibliafordítás, a magyar nyelvű 
hitélet és a magyar írásbeliség fellendülése révén formálta jelentősen a magyar 
művelődéstörténetet, a katolicizmus megújulása során kialakított hagyományok a 
magyar nemzettudat fontos részévé váltak. 
Belátja, hogy az oszmán-török katonai fölény mellett a politikai megosztottság is 
hozzájárult az ország három részre szakadásához. Megérti a részekre szakadt 
ország helyzetét a két nagyhatalom ütközőzónájában, és belátja, hogy a török 
kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette lehetővé. Átlátja a másfél 
évszázados török uralom rövid és hosszú távú következményeit. 
Képes elemezni az egyetemes és magyar történelem eltérő időbeli ritmusát, és 
ezek kölcsönhatásait. Képes különböző információforrásokból egyszerű önálló 
térképvázlatok rajzolására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A Jagelló-kor. 
Az ország három részre 
szakadása. 
Függetlenség és alávetettség. 
Várháborúk kora. 
Békék, háború, hadviselés. 
A három országrész 
berendezkedése, mindennapjai. 
A reformáció és a katolikus 
megújulás Magyarországon. 
Az Erdélyi Fejedelemség. 
Kisállamok, nagyhatalmak. 
A magyar rendek és a Habsburg-
udvar konfliktusai. 
A török kiűzése Magyarországról. 
Népesség, társadalom, gazdaság 
és természeti környezet a XVI–
XVII. századi Magyarországon. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés szaktudományi 
munkákból (pl. Erdély 
aranykoráról). 
Az internet kritikus felhasználása 
történelmi ismeretek szerzésére. 
(Pl. a magyarországi oszmán – török 
építészeti emlékekről.) 
Kritikai gondolkodás: 
Különböző történelmi elbeszélések 
összehasonlítása a narráció módja 
alapján.(Pl. Brodarics István és 
Szulejmán a mohácsi csatáról.) 
Feltevések megfogalmazása egyes 
történelmi jelenségek hátteréről, 
feltételeiről, okairól. (Pl. Szapolyai 
királyságának szerepe az önálló 
Erdélyi Fejedelemség későbbi 

Magyar nyelv és irodalom: 
A reformáció kulturális hatása; 
Pázmány Péter; 
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem, 
kuruc költészet, Mikes Kelemen. 
Ének-zene: 
Szegénylegény katonaénekek (pl. 
Csinom Palkó). 
Földrajz: 
A természeti környezet változása 
a török korban. 
Matematika: 
Képzeletben történő mozgatás 
(pl. átdarabolás elképzelése; testháló 
összehajtásának, szétvágásoknak az 
elképzelése; testek különféle 
síkmetszetének elképzelése – 
váralaprajz készítése). 
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A Rákóczi-szabadságharc. 
Egyezmények, szövetségek. 

létrejöttében.) 
Kommunikáció: 
Vizuális rendezők (táblázatok, 
ábrák) készítése. (Pl. kép alapján 
váralaprajz elkészítése.) 
Mások érvelésének összefoglalása 
és figyelembevétele. A 
véleménykülönbségek tisztázása, 
a saját álláspont gazdagítása, 
továbbfejlesztése. (Pl. az ország 
előtt 1526-ban álló alternatívák 
megvitatása.) 
Esszé írása történelmi témákról. 
(Pl. a török uralom hatása 
Magyarország fejlődésére címmel; 
valamint Schulhof  Izsák beszámolója 
Buda visszavívásáról c. forrás 
elemzése.) 
Tájékozódás időben és térben: 
Az egyetemes és a magyar 
történelem eltérő időbeli 
ritmusának és kölcsönhatásainak 
elemzése. (Pl. a Rákóczi-
szabadságharc és a spanyol örökösödési 
háború eseményei között.) 
A történelmi tér változásainak 
leolvasása különböző térképekről. 
(Pl. az ellenreformáció térnyerésének 
nyomon követése.) 

Informatika: 
Törökországi magyar 
emlékhelyek keresése az 
interneten, virtuális séta. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, életmód, város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 
szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 
parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, kuruc, trónfosztás. 
Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Dobó István, 
Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, Pázmány Péter, 
Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc. 
Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Ónod, 
Nagyszombat, Bécs. 
Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 1541 (Buda török elfoglalása, az ország 
tényleges három részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ostroma), 1566 
(Szigetvár eleste), 1591–1606 (a tizenöt éves háború), 1664 (Zrínyi Miklós téli 
hadjárata, a vasvári béke), 1686 (Buda visszafoglalása), 1699 (a karlócai béke), 
1703–11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az ónodi országgyűlés), 1711 (a 
szatmári béke). 

 

 

Tematikai egység Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora Órakeret 
15 óra 

Előzetes tudás A felvilágosodás eszméi; az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca; a 
francia forradalom vívmányai; a terror; Napóleon; az ipari forradalom 
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találmányai. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 A tanuló megérti, hogy a korszakban a társadalmi és gazdasági átalakulás 
egymást erősítve bontakozott ki, valamint, hogy az ipari forradalom máig ható 
gazdasági, társadalmi folyamatok elindítója volt. Látja, hogy a felvilágosodás 
állította középpontba a világmindenség megértésének igényét, a tudományos 
megismerés elsőbbrendűségét állította, és hogy ezzel a tudományok fejlődésének 
új korszaka kezdődött. Belátja, hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv 
általánossá válása a polgári államokban a demokratikus jogok gyakorlásának 
kiterjesztését eredményezte. 
Tudja, hogy a felvilágosodás során fogalmazódtak meg a máig is érvényes 
demokratikus eszmék és elidegeníthetetlen emberi jogok, amelyek mind a mai 
napig a nyugati típusú demokráciák jogrendjének alapját képezik. Megszületik az 
állam és egyház szétválasztásának gondolata. Látja, hogy a korszak forradalmi 
eszméi – szabadság, egyenlőség, testvériség – nem egyszer egymást kizáró módon 
valósultak meg. Érzékeli, hogy a hatalmi harcot, harcokat konfliktusok és 
kompromisszumok egymást váltó sorozataként lehet leírni. 
Felismeri, hogy az ipari forradalom, amely új energiaforrások hasznosítása mellett 
új technikai eszközök alkalmazásával és a termelési formák átalakításával 
létrehozta az ipari társadalmat, a népesség számszerű gyarapodását, urbanizációt 
és az ipari munkásság létszámának növekedését eredményezte. Ismeri a 
korszakban kialakult politikai ideológiák – liberalizmus, nacionalizmus, 
konzervativizmus, szocializmus – jellemzőit, és átlátja, hogy ezek átalakult 
formában ma is léteznek. Látja, hogy a korszak tette az uralkodók és hatalmon 
levők feladatává a közjó szolgálatát, amely szélsőséges formájában zsarnoki, 
terrorisztikus eszközökkel történő „népboldogításhoz” vezetett. 
Tudja az egyes történelmi korszakokat komplex módon elemezni és bemutatni. 
Képes a változások megkülönböztetésére. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A felvilágosodás. 
Világkép, eszmék, ideológiák, 
társadalomkritika. 
A felvilágosult abszolutizmus. 
Hatalmi átrendeződés a XVIII. 
századi Európában. 
Egyezmények, szövetségek. 
Az Egyesült Államok létrejötte és 
alkotmánya. 
A hatalommegosztás formái, szintjei. 
A francia forradalom eszméi, 
irányzatai, hatása. 
Forradalom, reform és 
kompromisszum. 
A napóleoni háborúk Európája és 
a Szent Szövetség rendszere. 
Az ipari forradalom és hatásai. 
A technikai fejlődés feltételei és 
következményei. 
A XIX. század eszméi. 
Világkép, eszmék, ideológiák, 
társadalomkritika. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Különböző emberi 
magatartástípusok, élethelyzetek 
megfigyelése, következtetések 
levonása. (Pl. a tömegek bekerülése a 
politizálásba.) 
Információk önálló 
rendszerezése és értelmezése. (Pl. 
az ipari forradalom találmányai és 
jelentőségük.) 
Kritikai gondolkodás: 
Feltevések megfogalmazása egyes 
társadalmi-történelmi jelenségek 
okairól. (Pl. a forradalmi terror és 
szükségessége.) 
Történelmi személyiségek 
jellemzése, feltevések 
megfogalmazása viselkedésük 
mozgatórugóiról. (Pl. Robespierre, 
Napóleon.) 
Kommunikáció: 
Elsődleges történelmi források 
elemzése, összefüggések 
felderítése. (Pl. a Függetlenségi 
nyilatkozat elemzése és a felvilágosodás 
hatásának kimutatása.) 
Folyamatábra, diagram készítése. 
(Pl. a hatalommegosztás elvének 
ábrája.) 
Beszámoló, kiselőadás tartása 

Magyar nyelv és irodalom: 
A felvilágosodás és a romantika, a 
francia Enciklopédia, Voltaire: 
Candide. 
Vizuális kultúra: Klasszicizmus és 
romantika. 
Ének-zene: , 
A klasszika zenéje (pl. Haydn, 
Mozart, Beethoven), Marseillaise. 
Fizika: 
Hőerőgépek, a teljesítmény 
mértékegysége (watt). 
Erkölcstan; etika: Állampolgárság 
és nemzeti érzés. A szabadság 
rendje: jogok és kötelességek. 
Magánérdek és közjó. Részvétel a 
közéletben. A társadalmi 
igazságosság kérdése. 
Földrajz: 
Urbanizációs folyamatok és 
hatásaik. 
Filozófia: 
A felvilágosodás filozófusai (pl. 
Diderot, Voltaire, Rousseau), a 
német idealizmus (pl. Kant, Hegel), 
Marx. 
Biológia-egészségtan: Védőoltások 
(az immunológia tudományának 
kezdetei). 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
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népszerű tudományos 
irodalomból, (Pl. a 
szabadkőművesség témájában.) 
Vizuális rendezők (táblázatok, 
ábrák) készítése. (Pl. a francia 
forradalom korszakai.) 
Események, történetek 
dramatikus megjelenítése. (Pl. 
XVI. Lajos pere.) 
Esszé írása történelmi, filozófiai 
kérdésekről (Pl. a „Mi viszi előre a 
világot? Forradalom vagy szerves 
fejlődés” témájában.) 
Tájékozódás időben és térben: 
Események időrendbe állítása. 
(Pl. a 1848-as forradalmak.) 
A történelmi tér változásainak 
leolvasása különböző térképekről. 
(Pl. Lengyelország felosztása.) 

A modern nyilvánosság 
kialakulása. 
Informatika: 
Prezentáció készítése pl. az 
iparipari forradalom témájában. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, 
életmód, város, nemzet, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 
szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 
adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 
köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 
periféria, emberi jog, állampolgári jog, népképviselet, 
vallás, vallásüldözés, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság. 

Fogalmak, adatok Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, természetjog, 
társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad verseny, felvilágosult abszolutizmus, 
Emberi és polgári jogok nyilatkozata, alkotmány, jakobinus, terror, nacionalizmus, 
emancipáció, antiszemitizmus, liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, Szent 
Szövetség, urbanizáció. 
Személyek: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) Frigyes, 
Washington, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Napóleon, Metternich, Watt, 
Stephenson, Marx. 
Topográfia: Párizs, Poroszország, Szilézia, Lengyelország, gyarmatok Észak-
Amerikában, Waterloo. 
Kronológia: 1776. július 4. (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat kiadása, az Amerikai 
Egyesült Államok létrejötte), 1789. július 14. (a Bastille ostroma, a francia forradalom 
kitörése), 1793–1794 (a jakobinus diktatúra), 1804–1814/15 (Napóleon császársága), 
1848 (forradalmak Európában). 

 

 

Tematikai egység Az újjáépítés kora Magyarországon Órakeret 9 
óra 

Előzetes tudás Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalom keretei között. Nemzetiségi 
viszonyok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 A tanuló felismeri, hogy az uralkodó és a rendek egymásra utaltsága, a központi 
és a helyi hatalom egyensúlya jelentett garanciát a békés építőmunkára, ugyanakkor 
ahhoz, hogy a változások mértékét és jelentőségét helyesen meg tudjuk ítélni, 
fontos, hogy jól ismerjük a változások előtti és utáni helyzetet, és ezt össze tudjuk 
hasonlítani egymással. 
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Átlátja, hogy a modernizációs kényszer nyomán alakult ki közéletünkben a ma is 
meglévő „magyar gondolat” és „szabad gondolat” szembenállása. Látja, hogy 
mindez egy soknemzetiségű államot eredményezett, amely később nemzetiségi 
ellentétek és konfliktusok alapjául szolgált. Ugyanakkor e nemzetiségek/etnikumok 
előbb a gazdasági fejlődésben, majd a politikai életben is fontos szerepet játszottak. 
A tanuló tudja, hogy az ország újjáépítése együtt járt más népek, nemzetiségek 
befogadásával/betelepülésével/betelepítésével. Megérti a gazdasági, kereskedelmi, 
kulturális fejlődést. Tudatosul benne, hogy Magyarország a Habsburg Birodalom 
részét képezte, megérti a birodalmiságból fakadó problémák lényegét, és reális képet 
alkot Magyarország birodalmon belüli helyzetéről. Érti a vármegyerendszer szerepét 
a függetlenség bizonyos elemeinek a megőrzésében. Látja, hogy a változások 
kedvezően érintették a mezőgazdaság helyzetét, de bizonyos értelemben gátját 
jelentették a hazai ipari termelés kibontakozásának. 
Képes statisztikai, demográfiai adatok komplex elemzésére. Ismereteket tud 
meríteni szakmunkákból is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Népesség és természeti 
környezet: demográfiai 
változások, az etnikai arányok 
átalakulása. 
Népesség, demográfia (vándorlás, 
migráció). 
Kisebbség, többség, nemzetiségek. 
A Magyar Királyság 
újjászervezése és helye a 
Habsburg Birodalomban. 
A felvilágosult abszolutizmus a 
Habsburg Birodalomban. 
Társadalmi és gazdasági 
viszonyok változásai a XVIII. 
században. 
A nemzeti ébredés: a kultúra és 
művelődés változásai. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, grafikonokból, 
diagramokból. (Pl. a korszakra 
vonatkozó demográfiai adatok 
elemzése, értékelése.) 
A tanultak felhasználása új 
feladathelyzetben. (Pl. a 
felvilágosodás fogalmainak azonosítása 
a korszak uralkodói intézkedéseiben.) 
Egy történelmi oknyomozás 
megtervezése. (Pl. Martinovics 
Ignác perújrafelvétele.) 
Kritikai gondolkodás: 
Feltevések megfogalmazása a 
történelmi személyiségek 
cselekedeteinek, viselkedésének 
mozgatórugóiról. (Pl. II. József  
politikai életpályájának elemzése.) 
Kommunikáció: 
Önállóan gyűjtött képekből 
összeállítás, tabló készítése. (Pl. 
nemzetiségek Magyarországon.) 
Vizuális rendezők (táblázatok, 
ábrák) készítése. (Pl. jobbágyterheket 
szemléltető ábra készítése.) 
Tájékozódás térben és időben: 
A történelmi tér változásainak 
leolvasása különböző térképekről. 
(Pl. Magyarország etnikai 
összetételének, elemzése.) 
Egyszerű térképvázlatok rajzolása 
különböző információforrások 
alapján. (Pl. a népességmozgások 
irányainak megjelenítése.) 

Földrajz: 
Magyarország természeti 
adottságai. 
Magyar nyelv és irodalom: 
Nyelvújítás: Kazinczy Ferenc. 
A magyar felvilágosodás 
irodalma: Bessenyei György, 
Csokonai Vitéz Mihály. 
Ének-zene: 
A barokk zene (pl. J. S. Bach, 
Händel), a klasszika zenéje (pl. 
Haydn). 
Vizuális kultúra: 
Barokk stílusú épületek (pl. a 
fertődi Esterházy-kastély), freskók, 
szobrok és táblaképek 
Magyarországon, 
Informatika: könyvtártípusok, 
könyvtártörténet. . Grafikonok, 
diagramok készítése a 
demográfiai adatok 
szemléltetésére. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 
szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 
adó, 
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politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 
parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, vallás. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, felső tábla, alsó 
tábla, vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio Educationis, türelmi rendelet, 
jobbágyrendelet. 
Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc. 
Topográfia: Határőrvidék, Bácska, Bánát. 
Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740–80 (Mária Terézia), 1780–1790 (II. József). 

 

 

Tematikai egység Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon Órakeret 
15 óra 

Előzetes tudás A magyar reformkor képviselői, március 15. mint iskolai ünnepély, a forradalom 
és szabadságharc kiemelkedő személyiségei. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 A tanuló tudja megkülönböztetni egymástól azokat az okokat, amelyek már 
jóval a vizsgált esemény előtt léteztek azoktól, amelyek az esemény közvetlen 
kiváltó okaiként értékelhetők. Látja, hogy az események bekövetkeztének vannak 
közvetett és közvetlen okai, ezt úgy is értelmezhetjük, hogy a dolgok 
bekövetkeztének mindig vannak közvetett feltételei és vannak közvetlen kiváltó 
okai. 
Megérti, hogy a közös cél eredményezte a forradalom és szabadságharc idején 
létrejövő nemzeti egységet és összefogást, amely számos politikai, társadalmi és 
katonai eredménnyel járt, és hogy mindezt csak két nagyhatalom külső katonai 
agressziója volt képes leverni. 
Érti, hogy a korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, valamint az 
európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza meg. Belátja, hogy ezek 
nyomán fogalmazódott meg a jobbágyi és rendi viszonyok megszüntetésének, az 
érdekegyesítés, a közteherviselés, valamint a nemzeti nyelv és kultúra 
megteremtésének szükségessége, amelyek a polgári viszonyok és a nemzeti 
önállóság megteremtését célozzák. Tudja, hogy e célok megvalósítása állította 
középpontba azokat a nagyformátumú politikusokat, akik túllépve egyéni 
érdekeiken, egymást kiegészítve a közösség hosszú távú érdekeit szolgáló 
reformprogramok mellé állították a közvéleményt. 
Képes felidézni a polgárosodó Magyarország kiépülésének meghatározó 
gondolatait, megidézni annak kulcsszereplőit, egyszerűbb biográfiákat 
összeállítani. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az átalakuló társadalom és 
gazdaság. 
Nők és férfiak életmódja és társadalmi 
helyzete, életformák. 
A reformeszmék kialakulása és 
terjedése: Széchenyi István 
programja. 
Fölzárkózás, lemaradás. 
A reformmozgalom 
kibontakozása. 
A nemzeti ébredés és a 
nemzetiségi kérdés. 
Kisebbség, többség, nemzetiségek. 
A reformkori művelődés, kultúra. 
A forradalom és szabadságharc 
nemzetközi keretei. 
Az 1848-as forradalom és 
vívmányai, az áprilisi törvények. 
Forradalom, reform és 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Különböző emberi 
magatartástípusok, élethelyzetek 
megfigyelése, következtetések 
levonása. (Pl. a nemesi életszemlélet 
megismerése Pulszky Ferenc műve 
alapján.) 
Egy történelmi oknyomozás 
megtervezése. (Pl. Petőfi Sándor 
halála.) 
Kritikai gondolkodás: 
Híres emberek, történelmi 
személyiségek jellemzése, 
feltevések megfogalmazása 
viselkedésük mozgatórugóiról. (Pl. 
Széchenyi István, Görgei Artúr; az 
érdekegyesítéssel és a törvény előtti 
egyenlőséggel kapcsolatos viták 
bemutatása.) 

Magyar nyelv és irodalom: 
A felvilágosodás és a reformkor 
irodalma. 
Nemzeti dráma, nemzeti 
színjátszás kezdetei. 
Dráma és tánc: 
A XIX. századi magyar színház és 
dráma néhány alkotása: Katona 
József: Bánk bán, Vörösmarty 
Mihály: Csongor és Tünde. 
Vizuális kultúra: 
Klasszicizmus és romantika (pl. 
Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum). 
Ének-zene: 
Himnusz, Szózat, Erkel Ferenc: 
Hunyadi László – a nemzeti 
opera születése, Liszt Ferenc. 
Földrajz: 
Magyarország természeti 
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kompromisszum. 
A szabadságharc története. 
Békék, háború, hadviselés. 

Különböző szövegek, 
hanganyagok, filmek stb. vizsgálata 
a történelmi hitelesség 
szempontjából. (Pl. Németh László 
Az áruló című történeti drámája.) 
Kommunikáció: 
Elsődleges történelmi források 
elemzése, összefüggések 
felderítése. (Pl. Széchenyi programja 
a Stádium 12 pontja alapján.) 
Folyamatábra, diagram készítése. 
(Pl. a reformkori rendi országgyűlés 
felépítése és a törvényhozás menete.) 
Események, történetek, 
jelenségek dramatikus 
megjelenítése. (Pl. Széchenyi és 
Kossuth vitája.) 
Tájékozódás időben és térben: 
Az európai történelem és a 
magyar történelem 
kölcsönhatásainak elemzése. (Pl. 
az 1848-as forradalmak 
kölcsönhatásai.) 
Események időrendbe állítása. 
(Pl. a pesti forradalom eseményei.) 

adottságai, folyamszabályozás. 
Informatika: 
Glog (interaktív tabló) készítése 
Széchenyi István gyakorlati 
újításairól. 
Az 1848-49-es szabadságharc 
számítógépes stratégiai játék 
alkalmazása. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, történelmi 
nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 
szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 
piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 
parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, cenzúra, államnyelv, 
önkéntes és kötelező örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, védővám, márciusi 
ifjak, nemzetőrség, áprilisi törvények, felelős kormány, sajtószabadság, népképviselet, 
cenzusos választójog, jobbágyfelszabadítás, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat, 
nemzetiségi törvény. 
Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, Kossuth 
Lajos, Eötvös József, Metternich, Batthyány Lajos, Szemere Bertalan, Petőfi Sándor, 
Jellasics, Görgei Artúr, Ferenc József, Windischgrätz, Bem József. 
Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, Világos. 
Kronológia: 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése, a reformkor 
kezdete), 1832–36 (rendi országgyűlés), 1844 (a magyar nyelv államnyelvvé 
nyilvánítása), 1848. március 15. (forradalom Pesten), 1848. április 11. (az áprilisi 
törvények), 1848. szeptember 29. (a pákozdi csata), 1849. április 6. (az isaszegi csata), 
1849. április 14. (a függetlenség kimondása), 1849. május 21. (Buda felszabadítása), 
1849. augusztus 13. (a világosi fegyverletétel). 

 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 
végén 

Az ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs rendszerező 
megismerésével az egyetemes emberi értékek tudatos vállalása, családhoz, 
lakóhelyhez, nemzethez, Európához való tartozás fontosságának felismerése, 
elfogadása. 
A múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok, látható és háttérben 

218 



meghúzódó összefüggések felismerése, és ezek erkölcsi-etikai aspektusainak 
azonosítása. 
A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 
szokásmódjainak azonosítása, a különböző államformák működési jellemzőinek 
felismerése. 
Ismerje fel a tanuló a civilizációk történetének jellegzetes sémáját (kialakulás, 
virágzás, hanyatlás). 
Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem értelmezését segítő 
kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat, az árnyalt történelmi tájékozódás és 
gondolkodás érdekében. 
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök 
cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából 
értékeli, tudjon példákat mondani különböző korok eltérő értékítéleteiről egy-egy 
történelmi személyiség kapcsán. 
Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján azonosítani 
és megismerni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által 
megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi 
viszonyokat és a mindennapokat. 
Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági, szellemi 
tényezők együttesen befolyásolják. 
Ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési irányait, ezek társadalmi, 
gazdasági és szellemi hátterét. Tudja azonosítani Európa különböző régióinak 
eltérő fejlődési útjait. 
Ismerje fel a meghatározó vallási, társadalmi, gazdasági, szellemi összetevőket egy-
egy történelmi jelenség, folyamat értelmezésénél. 
Tudja értelmezni az eltérő uralkodási formák és társadalmi, gazdasági viszonyok 
közötti összefüggéseket. 
Ismerje a keresztény Magyar Királyság létrejöttének, virágzásának és hanyatlásának 
főbb állomásait, a kora újkor békés építőmunkájának eredményeit, valamint a 
polgári Magyarország kiépülésének meghatározó gondolatait és kulcsszereplőit. 
Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást készíteni és 
tartani különböző írott forrásokból, történelmi kézikönyvekből, 
atlaszokból/szakmunkákból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból, 
diagramokból és internetről. 
Legyen képes a szerzett információk rendezésére/értelmezésére, és tudja a 
rendelkezésre álló információforrásokat áttekinteni/értékelni is. Tudjon kérdéseket 
megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a szerző esetleges elfogultságára 
vonatkozóan. 
Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek megfigyelésére, 
ezekből következtetések levonására. Tudja írott és hallott szövegből a lényeget 
kiemelni tételmondatok meghatározásával, szövegek tömörítésével és 
átfogalmazásával egyaránt. Legyen képes a többféleképpen értelmezhető szövegek 
jelentésrétegeinek feltárására. 
Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek 
cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 
Legyen képes történelmi helyzeteket elbeszélni, eljátszani a különböző szereplők 
nézőpontjából. 
Legyen képes saját véleményét megfogalmazni, közben legyen képes vitában a 
tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetésére. 
Legyen képes folyamatábrát, diagramot, vizuális rendezőt (táblázatot, ábrát) 
készíteni, történelmi témákat vizuálisan ábrázolni. 
Legyen képes az időmeghatározásra konkrét kronológiai adatokkal, valamint 
történelmi időszakokhoz kapcsolódóan egyaránt, és tudjon kronológiai adatokat 
rendszerezni. Használja a történelmi korszakok és periódusok nevét. Legyen képes 
összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni eltérő korszakok emberi 
sorsait a változások szempontjából, és legyen képes a változások 
megkülönböztetésére is. 
Legyen képes érzékelni és elemezni az egyetemes és a magyar történelem eltérő 
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időbeli ritmusát, illetve ezek kölcsönhatásait. Tudja az egyes korszakokat komplex 
módon jellemezni és bemutatni. 
Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképvázlatok rajzolására, 
különböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlítására, a történelmi tér 
változásainak leolvasására, az adott témához leginkább megfelelő térkép 
kiválasztására. 

 

12. évfolyam 

 

Tematikai egység A nemzetállamok és a birodalmi politika kora Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. Polgárháború az Amerikai 
Egyesült Államokban. Birodalmak versenye a világ újrafelosztásáért, élet a 
gyarmatokon. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 A tanuló látja, hogy az okok közötti összefüggések vizsgálata segít annak a 
megállapításában, hogy mely tényezők játszották a legfontosabb szerepet az 
események bekövetkeztében. Felismeri, hogy a történelmi események magyarázata 
nagyon sok esetben az egyének és csoportok személyes indítékainak feltárásán és 
bemutatásán alapul. mely állami keretként. Tudja, hogy a modern polgári 
államszervezet új funkciói kiterjedtek az oktatásra, az egészségügyre és a 
szociálpolitikára. Megérti azokat a régi fejlődési kereteket szétfeszítő törekvéseket, 
amelyek szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi versengéshez, 
amely beletorkollott az első világháborúba. 
Felismeri, hogy a nemzetállami keret képes hatékonyan megjeleníteni, megvédeni 
egy nemzet érdekeit, melynek tagjainak jogai ekkor számos, a közösséget 
összetartó elemmel bővültek. 
Érti, hogy a nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom belső piacteremtő 
képessége együttesen segítették elő a nemzetállamok létrejöttét. Felismeri, hogy a 
különböző nemzetállamok megteremtésének igénye és a tőkés termelés állandó 
bővítésének kényszere magában hordozta a nemzetek közötti versengés 
kiéleződését, amely többek között a gyarmatosítás új szakaszának megjelenését 
eredményezte. Belátja, hogy az ipari forradalom újabb szakaszának eredményei (új 
iparágak, találmányok stb.) számos árnyoldallal (környezetkárosítás, társadalmi 
egyenlőtlenségek növekedése) jártak. 
Képes saját ismeretforrások segítségével történelmi oknyomozásra, ehhez önálló 
jegyzetelésre, tudatos és kritikus internethasználatra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Nemzetállami törekvések 
Európában (Olaszország, 
Németország, a balkáni államok). 
Kisállamok, nagyhatalmak. 
Az Amerikai Egyesült Államok 
polgárháborúja és 
nagyhatalommá válása. 
Társadalmi és gazdasági 
változások a centrum 
országaiban. 
Az iparosodás új szakaszának 
hatásai (társadalom, gondolkodás, 
életmód, épített és természeti 
környezet). 
Technikai fejlődés feltételei és 
következményei. 
A munkásság érdekképviseleti és 
politikai mozgalmai, szervezetei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, grafikonokból, 
diagramokból. (Pl. az egyenlőtlen 
fejlődés fogalmának értelmezése.) 
Önálló információgyűjtés 
különböző médiumokból. (Pl. az 
ipari forradalom második 
szakaszának találmányai; a Dreyfus-
ügy.) 
Kritikai gondolkodás: 
Különbségek felismerése és a 
változások nyomon követése egy-
egy történelmi jelenség kapcsán. 
(Pl. szövetségi rendszerek.) 
Híres emberek, történelmi 
személyek jellemzése, feltevések 
megfogalmazása a történelmi 

Földrajz: 
Kontinensek földrajza, Európa 
országai, Balkán, a városfejlődés 
szakaszai. 
Magyar nyelv és irodalom: 
Stendhal, Balzac, Victor Hugo, 
Puskin, Zola, Dosztojevszkij, 
Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, 
Keats. 
Vizuális kultúra: 
Eklektika, szecesszió és az 
izmusok meghatározó alkotói és 
művei. 
Ének-zene: 
Verdi, Puccini, Wagner, Debussy. 
Fizika: 
Tudósok, feltalálók: 
Faraday, Helmholz. 
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A modern polgári állam 
jellegzetességei. 
Hatalommegosztás formái, színterei. 
Az Európán kívüli világ 
változásai a XIX. század második 
felében: gyarmati függés, a 
birodalmak versenye a világ 
újrafelosztásáért. 
Függetlenség, alávetettség, kisállamok, 
nagyhatalmak. 

személyiségek cselekedeteinek, 
viselkedésének mozgatórugóiról. 
(Pl. Bismarck politikai pályája.) 
Önálló vélemény 
megfogalmazása történelmi 
eseményekről, szereplőkről, 
jelenségekről, filozófiai 
kérdésekről. (Pl. a gyarmatosítás 
ideológiája.) 
Kommunikáció: 
Esszé írása történelmi – 
társadalmi témákról. (Pl. a 
technikai fejlődés hatása a környezetre 
és az életmódra.) 
Mások érvelésének összefoglalása 
és figyelembe vétele. A 
véleménykülönbségek tisztázása, 
a saját álláspont gazdagítása, 
továbbfejlesztése. (Pl. 
rabszolgakérdés, női emancipáció.) 
Tájékozódás térben és időben: 
Történelmi időszakok 
összehasonlítása a változások 
mennyisége és gyorsasága 
szempontjából. (Pl. 
gyarmatbirodalmak kiterjedése a 
XIX. század elején és végén.) 
Események, jelenségek, tárgyak, 
személyek időrendbe állítása. (Pl. 
az olasz és a német egység 
megvalósulásának fő területi lépései.) 

Kémia: 
Meyer, Mengyelejev, Curie 
házaspár. 
Biológia-egészségtan: Pasteur, 
Darwin: evolúcióelmélet. 
Testnevelés és sport: 
Újkori olimpiák. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 
szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 
piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 
köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, népképviselet, közigazgatás, birodalom, 
szuverenitás, centrum, periféria, 
vallás, vallásüldözés, jogegyenlőség, emancipáció, 

Fogalmak, adatok Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, középosztály, 
városiasodás, emancipáció, antiszemitizmus, cionizmus, szakszervezet, 
keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, nagyhatalom, 
hármas szövetség, antant, keleti kérdés. 
Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, Rotschildok, 
Viktória királynő, XIII. Leó. 
Topográfia: Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-csatorna, Elzász-
Lotaringia, Balkán. 
Kronológia: 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 1861–65 (az 
Egyesült Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi csata), 1871 (a Német 
Császárság létrejötte), 1882 (a hármas szövetség megalakulása), 1907 (a hármas 
antant létrejötte). 
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Tematikai egység A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora 
Magyarországon 

Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás Megtorlás, önkényuralom és kiegyezés. Magyarország fejlődése a dualizmus 
korában, a Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek helyzete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 A tanuló megérti, hogy a szabadságharc idegen katonai erővel történt leverése 
nem járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével, hiszen azok egy részére 
(pl. jobbágyfelszabadítás) az új hatalomnak is szüksége van saját helyzete 
stabilizálásához. 
Átlátja, hogy az új polgári világ kiépülése Magyarországon számos vonatkozásban 
értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, így az európai élmezőnyhöz való 
felzárkózási kísérlete az eredmények mellett számos – akár máig ható – 
társadalmi, gazdasági és szellemi, ideológiai ellentmondást is magában hordozott. 
Belátja, hogy Magyarországon a dualizmus korában következett be a – máig 
meglévő – szakadás az elit- és a tömegkultúra között. 
Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt a kor 
erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait Magyarország fejlődésére, 
mely folyamatban a hazai zsidó polgárság kiemelkedő szerepet játszott. Felismeri, 
hogy a dualizmus korában a magyar sajtó a modernizálódó magyar állam negyedik 
hatalmi ágává alakult. 
Képes különböző történelmi elbeszéléseket egybevetni egymással. Tud jeleneteket 
elbeszélni, erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket felismerni és bemutatni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A szabadságharcot követő 
megtorlás és önkényuralom 
A kiegyezés létrejötte és tartalma. 
Államformák, államszervezet. 
A kiegyezéshez fűződő viták, a 
kiegyezés alternatívái. 
Politikai élet, társadalmi 
változások és gazdasági fejlődés a 
dualizmus korában. 
Fölzárkózás, lemaradás; 
Népesség, demográfia. 
Budapest világvárossá válása. 
A nemzetiségi kérdés alakulása, a 
zsidó emancipáció. 
A dualizmus válságjelei. 
A tudomány és művészet a 
dualizmus korában. 
Életmód a századfordulón. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Példák gyűjtése a 
szabadságharcot követő 
megtorlás és üldöztetés magyar, 
valamint más nemzetiségű 
áldozatairól, formáiról, 
eszközeiről, méretéről. (Pl. a 
lengyel, olasz és német származású 
honvéd tisztek kivégzése, a hazai zsidó 
közösségekre kirótt hadisarc.) 
Ismeretszerzés különböző írásos 
forrásokból, statisztikai 
táblázatokból. (Pl. a dualizmuskori 
gyáripar.) 
Egy történelmi oknyomozás 
megtervezése. 
Kritikai gondolkodás: 
Erkölcsi kérdéseket felvető 
élethelyzetek felismerése, 
bemutatása. (Pl. az aradi vértanúk 
búcsúlevelei, a tiszaeszlári vérvád 
képtelensége.) 
Különböző történelmi elbeszélések 
összehasonlítása a narráció módja 
alapján. (Pl. a kiegyezés mérlege Eötvös 
József  és Kossuth Lajos írásai alapján.) 
Feltevések megfogalmazása egyes 
jelenségek hátteréről, feltételeiről, 
okairól. (Pl. a zsidó emancipáció 
okai, a zsidóság részvétele a 
modernizációban.) 
Kommunikáció: 
Folyamatábra, diagram készítése. 
(Pl. a dualizmus pártviszonyai.) 

Magyar nyelv és irodalom: 
Arany János: A walesi bárdok, a 
századforduló irodalmi élete (pl. a 
Nyugat). 
Vizuális kultúra: 
Romantika és realizmus (pl. 
Munkácsy Mihály), a szecesszió és 
eklektika jellemzői (pl. Steindl Imre: 
Országház). 
Ének-zene: 
Liszt Ferenc, az operett születése, 
Bartók Béla, Kodály Zoltán. 
Földrajz: 
Folyamszabályozás, 
természetkárosítás, árvizek 
kiváltó okai. 
Fizika: 
Az elektrifikáció, a 
transzformátor, a villamos 
mozdony, a karburátor. 
Testnevelés és sport: 
Magyar olimpiai részvétel – Hajós 
Alfréd, magyar sikersportágak (pl. 
úszás, vívás). 
Informatika: 
Internetes forrásgyűjtés pl. a 
dualizmus kori élclapok (Bolond 
Miska, Borsszem Jankó, Üstökös) 
anyagából. 
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Vizuális rendezők (táblázatok, 
ábrák) készítése. (Pl. a dualista 
állam.) 
Beszámoló, kiselőadás tartása 
történelmi forrásszövegek 
alapján. (Pl. dualizmuskori 
színházkultúra.) 
Események, történetek, 
jelenségek mozgásos, táncos, 
dramatikus megjelenítése. (Pl. 
jelenetek egy pesti kávéház 
mindennapjaiból.) 
Tájékozódás időben és térben: 
Az európai történelem és a 
magyar történelem 
kölcsönhatásainak elemzése. (Pl. a 
kiegyezés létrejöttét elősegítő 
külpolitikai tényezők számbavétele.) 
A történelmi tér változásainak 
leolvasása különböző térképekről. 
(Pl. a magyarországi vasúthálózat 
fejlődése.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 
bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, korfa, népesedés, népességrobbanás, 
migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 
gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 
pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, hatalmi ág, 
egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 
szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 
vallás, jogegyenlőség, emancipáció, 

Fogalmak, adatok Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, dualista monarchia, 
közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai Konföderáció, nemzetiségi törvény, 
horvát-magyar kiegyezés, Szabadelvű Párt, Szociáldemokrata Párt, választójog, 
torlódó társadalom, úri középosztály, dzsentri, kivándorlás, asszimiláció, zsidó 
emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári házasság, népoktatás, millennium. 
Személyek: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Tisza Kálmán, 
Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, Jászi Oszkár, Puskás Tivadar, Kandó 
Kálmán, Ganz Ábrahám. 
Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, Bosznia-
Hercegovina. 
Kronológia: 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzése), 1865 (Deák Ferenc 
húsvéti cikke), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József  megkoronázása), 1868 (a 
nemzetiségi és népiskolai törvény, a horvát-magyar kiegyezés), 1875–90 (Tisza 
Kálmán miniszterelnöksége), 1873 (Budapest létrejötte), 1896 (a millennium), 
1905 (a Szabadelvű Párt választási veresége, belpolitikai válság). 

 

 

Tematikai egység Az első világháború és következményei Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi konfliktusok és a 
szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés. 
A dualista monarchia válsága.  
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 A tanuló megérti, hogy ugyanazzal a történelmi eseménnyel kapcsolatban az 
okok és a következmények kiválasztása és logikai összerendezése között jelentős 
különbségek lehetnek. Érzékeli, hogy az okozati összefüggések feltárása közötti 
különbségek miatt lényeges eltérések lehetnek ugyanazon történelmi esemény 
bemutatása, értelmezése és értékelése között. Látja az első világháború 
kirobbanásához vezető okokat, és azok komplex jellegét. Felismeri, hogy a 
korábban kialakult nagyhatalmi egyensúly felbomlása, a gyarmatokért való 
versengés, a létrejövő katonai szövetségek, a fegyverkezési verseny és a 
megoldatlan balkáni helyzet együttesen vezetett a háborúhoz. Érti, hogy az új 
hadászati eszközök és módszerek alkalmazása elhúzódó harcokkal és óriási ember- 
és anyagi veszteséggel jártak, és minden állampolgárt érintettek. 
Felismeri a háború sajátos, az emberi történelemben ez idáig nem létező új 
vonásait. Tisztában van a háború emberiségre gyakorolt romboló morális 
hatásaival. Ismeri és érti a trianoni trauma lényegét, máig tartó hatásainak 
mozgatórugóit. Megérti, hogy a későbbi győztesek olyan – sok tekintetben 
irracionális, megalázó – békeszerződéseket kényszerítettek rá a legyőzöttekre, 
melyekkel igazolni lehetett a háborús társadalmi áldozatvállalás értelmét, 
ugyanakkor ezek magukban hordozták egy újabb fegyveres konfliktus kényszerét. 
Reálisan értékeli a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút lezáró 
békerendszert. Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, különös 
tekintettel a kelet-közép-európai régióra. Érti az oroszországi események 
társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterét és az emberi történelem további 
alakulására gyakorolt hatásait. Látja, hogy a világháború Európa hatalmi 
pozícióvesztését, az Egyesült Államok centrális helyzetbe kerülését, a bolsevizmus 
hatalomra jutását, a tömegdemokráciák kialakulását, valamint a korábban 
egységesülő világpiac felbomlását eredményezte. 
Képes különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és megítélésére a 
történelmi hitelesség szempontjából. Önálló véleményt tud megfogalmazni 
történelmi eseményekről. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az első világháború. 
Hadviselés. 
Magyarország az első 
világháborúban. 
A februári forradalom és a 
bolsevik hatalomátvétel. A 
diktatúra kiépülése Szovjet-
Oroszországban. 
A háborús vereség 
következményei Magyarországon: 
az Osztrák-Magyar Monarchia 
felbomlása, az őszirózsás 
forradalom, a tanácsköztársaság. 
Az első világháborút lezáró 
békerendszer. 
A trianoni békediktátum. 
Kisebbség, többség, nemzetiségek. 
Új államok Közép-Európában. A 
határon túli magyarság sorsa. 
Kisállamok, nagyhatalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, diagramokból. (Pl. 
háborús veszteségek.) 
Önálló információgyűjtés adott 
témához különböző 
médiumokból. (Pl. haditudósítások, 
plakátok.) 
Információk gyűjtése 
múzeumokban. (Pl. a korszak 
helytörténeti vonatkozásai.) 
Kritikai gondolkodás: 
Különböző szövegek, képek, 
plakátok, karikatúrák vizsgálata a 
történelmi hitelesség 
szempontjából. (Pl. Ferenc József  
korának plakátjai, karikatúrái.) 
Tanult ismeretek 
problémaközpontú elrendezése. 
(Pl. hadicélok, haditervek – békecélok, 
békeelvek, és ezek megvalósulása.) 
Kommunikáció: 
Esszé írása történelmi-társadalmi 
témákról (Pl. a trianoni 
békediktátum hatásai.) 
Mások érvelésének összefoglalása 
és figyelembe vétele. A 
véleménykülönbségek tisztázása. 

Földrajz: 
Európa domborzata és vízrajza. 
Magyar nyelv és irodalom: 
Móricz Zsigmond: Barbárok, Ady 
Endre, Babits Mihály háborús 
versei. 
Kémia: 
Hadászatban hasznosítható vegyi 
anyagok. 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
Tömegkommunikáció, médiumok 
hatása a mindennapi életre. 
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(Pl. Magyarország részvétele a 
világháborúban.) 
Történetek dramatikus 
megjelenítése. (Pl. a magyar 
delegáció részvétele a 
béketárgyalásokon.) 
Tájékozódás térben és időben: 
Kronológiai adatok rendezése. 
(Pl. a háború kiemelkedő eseményeinek 
időrendje.) 
Néhány kiemelt esemény, jelenség 
topográfiai adatainak elhelyezése 
vaktérképen. (Pl. a békeszerződések 
területi vonatkozásai.) 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 
interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 
szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 
piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, demokrácia, monarchia, 
köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 
periféria, 
vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antiklerikalizmus. 

Fogalmak, adatok Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, frontvonal, 
hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, bolsevik, szovjet, 
kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP), 
egypártrendszer, proletárdiktatúra, ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, 
fehérterror. 
Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi Mihály, Jászi 
Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Aponyi Albert, Horthy Miklós. 
Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, SzerbHorvátSzlovén Királyság, 
Csehszlovákia, a balti államok, Lengyelország, a trianoni Magyarország. 
Kronológia: 1914–18 (az első világháború), 1914. június 28. (a szarajevói merénylet) 
1914. július 28. (az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának, a világháború 
kirobbanása), 1917 (a februári forradalom és a bolsevikok hatalomátvétele 
Oroszországban), 1918. október 31. (az őszirózsás forradalom győzelme), 1918. 
november 3. (a padovai fegyverszünet), 1919 (a békekonferencia kezdete, a versailles-
i béke), 1919. március 21. – augusztus 1. (a proletárdiktatúra időszaka), 1920. június 
4.(a trianoni békediktátum aláírása). 

 

 

Tematikai egység Európa és a világ a két világháború között Órakeret 18 
óra 

Előzetes tudás A gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és Európában, 
diktatúrák és diktátorok földrészünkön. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 A tanuló átlátja, hogy a politikai jogok kiterjesztése több országban a szociális 
demagógia felerősödésével járt, így utat nyitott a szélsőséges elemek hatalomra 
kerülésének, akik diktatórikus rendszereket vezettek be. Ismeri a diktatúrák 
működési mechanizmusát; tudja, hogy faji vagy osztályalapon, a bűnbakképzés 
eszköztárát alkalmazva embercsoportokat bélyegeztek meg, telepítettek ki, vagy 
gyilkoltak meg, és a társadalmat „fenyegető veszélyre” való tekintettel mindenkinek 
korlátozták a szabadságjogait. 
Érti, hogy az emberek élete még akkor is különböző, ha ugyanabban a korban és 
ugyanabban az országban éltek, hiszen az adott korban is különböző gondolkodású 
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emberek léteztek, ezért a korszakra jellemző általános dolgok nem mindig igazak 
mindenkire. 
A tanuló érti, hogy az Egyesült Államokban az 1920-as évek nagy gazdasági 
fejlődést és lényeges életmódbeli átalakulást hoztak (pl. az autók elterjedése), amelyet 
az évtized végi nagy válság követett. Látja, hogy a válságból való kilábalást 
különbözőképpen találták meg a világ vezető hatalmai és országai. 
Felismeri, hogy a háborús pusztítás, különösen a vereség és a gazdasági válságok 
egyik következménye a szélsőségek térnyerése. Belátja, hogy a korszakban 
megtörtént az elitkultúra és a tömegkultúra végérvényes szétválása. Tudja, hogy a 
korszakban hatalmas lépés történt a női emancipáció felé. 
Képes társadalmi-történelmi események összehasonlítására, értékrendek 
egybevetésére, azok értékelésére, saját álláspont megfogalmazására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az 1920-as évek politikai és 
gazdasági viszonyai. 
Demokráciák és tekintélyuralmi 
rendszerek Európában a két 
világháború között. 
Világkép, eszmék, ideológiák, 
társadalomkritika. 
Az olasz fasiszta állam és 
ideológia jellemzői. 
A kommunista diktatúra a 
Szovjetunióban. 
Az 1929-33-as világgazdasági 
válság jellemzői és 
következményei. Az Amerikai 
Egyesült Államok válasza a 
válságra: a New Deal. 
A nemzetiszocialista ideológia és 
a náci diktatúra jellemzői. 
Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. 
A fanatizmus jellemzői és formái. 
Nemzetközi viszonyok a két 
világháború között. 
A gyarmatok helyzete. 
Tudomány és művészet a két 
világháború között. 
Korok, korstílusok. 
Életmód és mindennapok a két 
világháború között. 
Nők és férfiak életmódja és társadalmi 
helyzete, életformák. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés különböző 
statisztikai táblázatokból, 
grafikonokból, diagramokból. (Pl. 
a német választások eredményei 1928–
33 között; a munkanélküliség 
alakulása az Egyesült Államokban 
1929–1937.) 
Különböző emberi 
magatartástípusok, élethelyzetek 
megfigyelése, következtetések 
levonása. (Pl. a GULAG 
táborainak élete Szolzsenyicin: Ivan 
Gyenyiszovics egy napja című műve 
alapján.) 
Kritikai gondolkodás: 
Feltevések megfogalmazása egyes 
társadalmi-történelmi jelenségek 
okairól. (Pl. az antiszemitizmus okai.) 
Különböző szövegek, 
hanganyagok stb. vizsgálata a 
hitelesség szempontjából. (Pl. 
különböző propagandafilmek elemzése.) 
Híres emberek, történelmi 
személyiségek jellemzése, 
feltevések megfogalmazása a 
történelmi személyiségek 
cselekedeteinek, viselkedésének 
mozgatórugóiról. (Pl. Gandhi és a 
polgári engedetlenségi mozgalom.) 
Kommunikáció: 
Folyamatábra, diagram készítése. 
(Pl. a világgazdasági válság jelenségei.) 
Tájékozódás időben és térben: 
A történelmi tér változásainak 
leolvasása különböző térképekről. 
(Pl. Köztes-Európa nemzetiségi 
térképének összevetése az első 
világháború előtti és utáni 
államhatárokkal.) 
Történelmi időszakok 
összehasonlítása a változások 
mennyisége és gyorsasága 
szempontjából. (Pl. a hagyományos 
női szerep megváltozása fél évszázad 

Magyar nyelv és irodalom: 
Az avantgárd (pl. Apollinaire, Borges, 
Bulgakov, Faulkner, Thomas Mann, 
Orwell, Szolzsenyicin, Iszaak Babel). 
Vizuális kultúra: 
A technikai képalkotás: fényképezés, 
film jelentősége. 
Az avantgárd: Picasso: Guernica. 
Fényképek értelmezése. 
Ének-zene: 
Az avantgárd zene, a dzsessz. 
Biológia-egészségtan: Vitaminok, 
penicillin – antibiotikumok, 
védőoltások. 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
A média kifejező eszközei és ezek 
hatásmechanizmusa. 
A korszak stílusirányzatai. 
Testnevelés és sport: 
Olimpiatörténet – a berlini olimpia 
(1936). 
Informatika: 
Archív filmfelvételek keresése az 
interneten és elemzésük. 
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alatt.) 
Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi nézőpont.  

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 
szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 
piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 
demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 
centrum, periféria, népképviselet, 
vallás, vallásüldözés. 

 

Fogalmak, adatok Fogalmak: általános választójog, tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, kisantant, 
Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos rendszer, GULAG, 
személyi kultusz, koncepciós per, tőzsde, túltermelési válság, New Deal, totális 
diktatúra, tömeg propaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, zsidóüldözés, Führer, 
SS, Berlin-Róma tengely, Anschluss, tekintélyelvű állam, erőszakmentes ellenállás, 
magaskultúra (elitkultúra), tömegkultúra. 
Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, Gandhi. 
Topográfia: Köztes-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, weimari 
köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék. 
Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a Szovjetunió létrehozása), 
1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói egyezmény), 1929–1933 (a világgazdasági 
válság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése), 1936 (Berlin–Róma tengely), 1938 
(Anschluss, a müncheni konferencia). 

 

 

 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás Politikusportrék a két világháború közötti Magyarországon. Trianon és 
következményei – a nemzeti összetartozás napja. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 A tanuló felismeri, hogy önmagában az a tény, hogy egy történelmi 
beszámolóban nincsenek valótlan tények és hamis állítások, nem biztosítja azt, 
hogy a beszámoló hiteles és megbízható képet ad az eseményekről. Félrevezető 
lehet például az, ha bizonyos tényeket nem említ, vagy olyan összefüggéseket sugall 
az események között, amelyek valójában nem léteztek. 
Érti a kisebbségi lét problémáit, átérzi a határok által elszakított területeken 
kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetét. 
Szélsőségektől mentesen értékeli az adott történelmi időszakot, annak eseményeit 
és személyiségeit. Tisztában van a külpolitikai alternatívákkal és képes azonosítani 
azok mozgatórugóit. Érti, hogy a két világháború közötti magyar fejlődés 
legfontosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és annak hatásaira való 
reflektálás volt. Tudatosulnak benne a trianoni békeszerződés politikai életre, 
gazdaságra, társadalomra és közgondolkodásra gyakorolt hatásai. 
Képes különböző időszakokat bemutató történelmi térképek összehasonlítására, a 
különböző változások (területi, etnikai, demográfiai stb.) hátterének a feltárására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A konszolidáció kezdete 
folyamata, jellemzői, eredményei 
és válsága. 
Államformák, államszervezet. 
A válság és hatása: a belpolitikai 
élet változásai az 1930-as 
években. 
A magyar külpolitika céljai és 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, grafikonokból, 
diagramokból. (Pl. magyar gazdaság 
a két világháború között.) 
Különböző emberi 
magatartástípusok, élethelyzetek 
megfigyelése, következtetések 

Földrajz: 
Magyarország és Közép-Európa 
természeti adottságai. 
Magyar nyelv és irodalom: 
A Nyugat mint folyóirat és mint 
mozgalom; József  Attila; a népi 
írók; a határon túli irodalom. 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
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lehetőségei a két világháború 
között. 
Kisállamok, nagyhatalmak. 
A revízió lépései és politikai 
következményei Magyarországon. 
Társadalom és életmód 
Magyarországon a két 
világháború között. 
Szegények és gazdagok világa. 
Egyenlőség, emancipáció. 
Tudomány és művészet a két 
világháború között. 
Tömegkultúra és -sport. 
Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. 

levonása. (Pl. az egyes társadalmi 
csoportok életkörülményei.) 
Kritikai gondolkodás: 
Feltevések megfogalmazása a 
történelmi személyiségek 
cselekedeteinek mozgatórugóiról. 
(Pl. Horthy Miklós politikai 
életpályája.) 
Történelmi – társadalmi adatok, 
modellek és elbeszélések 
elemzése a bizonyosság, a 
lehetőség és a valószínűség 
szempontjából. (Pl. a magyar 
külpolitika mozgástere, alternatívái.) 
Különböző hanganyagok, filmek 
vizsgálata a történelmi hitelesség 
szempontjából. (Pl. a korabeli 
játékfilmekből kirajzolódó mindennapi 
élet és társadalomkép összevetése a 
történeti valósággal). 
Kommunikáció: 
Önállóan gyűjtött képekből 
összeállítás, tabló készítése. (Pl. a 
korszak helytörténeti vonatkozásai.) 
Beszélgetés egy társadalmi, 
történelmi témáról. Saját 
vélemény érthető 
megfogalmazása. (Pl. az 
antiszemitizmus témában.) 
Tájékozódás térben és időben: 
A világtörténet, az európai 
történelem, a magyar történelem 
eltérő időbeli ritmusának és 
kölcsönhatásainak elemzése. (Pl. a 
német befolyás erősödése és hatásai.) 
Néhány kiemelt esemény, jelenség 
topográfiai helyének elhelyezése 
vaktérképen. (Pl. a revíziós politika 
eredményei 1938–39.) 

Tömegkommunikáció, médiumok 
hatása a mindennapi életre, a 
magyar hangosfilmgyártás 
kezdetei. 
propaganda-eszközök 
Biológia-egészségtan: 
Szent-Györgyi Albert. 
Vizuális kultúra: 
avantgárd – Kassák Lajos. 
Informatika: 
Anyaggyűjtés tudatos és kritikus 
internethasználattal a revízió, 
irredentizmus témájában. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, migráció, 
életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 
szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 
piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, parlamentarizmus, 
közigazgatás, szuverenitás, centrum, periféria, választójog, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, földreform, 
népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, irredentizmus, 
kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, népi mozgalom, a nyilas mozgalom, 
nyílt és titkos szavazás, zsidótörvény, győri program, első bécsi döntés. 
Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, Imrédy 
Béla, Szent-Györgyi Albert. 
Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 
Kronológia: 1920 (a numerus clausus, földreform) 1921–31 (Bethlen István 
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miniszterelnöksége), 1927 (a pengő bevezetése), 1932–1936 (Gömbös Gyula 
miniszterelnöksége), 1938. november 2. (az első bécsi döntés), 1939. március 
(Kárpátalja visszacsatolása). 

 

 

Tematikai egység A második világháború Órakeret 15 
óra 

Előzetes tudás A második világháború jellemzői és következményei. Magyarország a második 
világháborúban. A holokauszt Európában és Magyarországon. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok hatásait, a 
hátországot, a civil lakosságot sem kímélő modern totális háború jellemzőit és a 
tömegpusztító hadászati eszközök használatát. Feltárja a politikai antiszemitizmus 
megnyilvánulásai megerősödésének mozgatórugóit, azonosítja veszélyeit. 
Elítéli a diszkriminációt, és elutasítja az ún. fajelmélet következményeit 
(megkülönböztetés, jogfosztás, elkülönítés, deportálás, megsemmisítés). Tudja, hogy 
mennyi áldozattal, pusztítással járt a második világháború, és hogy a holokauszt az 
emberiség, valamint az egész magyarság tragédiája. Belátja, hogy az ország számára 
veszteségként értelmezhető a hazai zsidó származású művészek, tudósok, feltalálok 
emigrációba kényszerülése (pl. Bartók, Neumann, Teller). Megismer olyan 
történelmi helyzeteket, amelyek a háborús viszonyok közötti népek, népcsoportok 
vagy személyek megmentését eredményezték. 
Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára és ez milyen 
következményekkel járt az ország sorsát illetően. 
Képes önálló véleményt megfogalmazni társadalmi-történelmi eseményekről, azok 
főbb szereplőiről. Képes erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket felismerni és 
megvitatni, valamint a hatalmon lévők és a társadalom felelősségének mérlegelésére 
a hazánkat érintő alapvető tragédiákban (pl. a doni katasztrófa, a holokauszt). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A második világháború kitörése. 
Hadi és diplomáciai események a 
Szovjetunió elleni német 
támadásig. 
Békék, háború, hadviselés. 
A fordulat a háború menetében. 
A szövetségesek együttműködése 
és győzelme. 
Egyezmények, szövetségek. 
A második világháború jellemzői. 
A holokauszt. 
Magyarország háborúba lépése és 
részvétele a keleti fronton. 
Kállay Miklós miniszterelnöksége. 
A német megszállás és nyilas 
uralom. Felszabadulás és szovjet 
megszállás. 
Háborús veszteségeink. A 
zsidóüldözés társadalmi, eszmei 
háttere és holokauszt 
Magyarországon. 
A fanatizmus jellemzői és formái.  

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés szaktudományi 
munkákból. (Pl. Magyarország 
háborús veszteségeiről.) 
Ismeretszerzés különböző írásos 
forrásokból. (Pl. az első és második 
zsidótörvény.) 
Emberi magatartástípusok, 
élethelyzetek megfigyelése, 
következtetések levonása. (Pl. 
kollaboránsok, ellenállók, 
embermentők a második 
világháborúban.) 
Kritikai gondolkodás: 
Híres emberek jellemzése (Pl. 
Churchill, a brit elszántság jelképe.) 
Értékrendek összehasonlítása, saját 
értékek tisztázása. (Pl. Göring-, Höss-
idézetek alapján a náci gondolkodásról.) 
Történelmi-társadalmi jelenségek 
értékelése a saját értékrend alapján. 
(Pl. holokauszt.) 
Filmek a történelmi hitelességének 
vizsgálata. (Pl. A halál ötven órája 
[1965].) 
Kérdések megfogalmazása a forrás 
megbízhatóságára vonatkozóan (pl. 
Horthy Miklós emlékiratai kapcsán). 

Fizika: 
Nukleáris energia, atombomba. 
Etika: 
Az intolerancia, a gyűlölet, a 
kirekesztés, a rasszizmus. 
Magyar nyelv és irodalom: 
Radnóti Miklós, Semprun: 
A nagy utazás, Kertész Imre: 
Sorstalanság. 
Személyes történetek, naplók, 
memoárok 
Vizuális kultúra: 
A technikai képalkotás: fényképezés, 
a film jelentősége. 
Fényképek értelmezése (pl. Capa: A 
normandiai partraszállás fényképei) 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
Videó-interjúk, visszaemlékezések, a 
videó-interjú, mint műfaj elemzése 
Informatika: 
Archív filmfelvételek keresése az 
interneten, és elemzésük. 
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A zsidótörvények változásainak 
felismerése, az okok megkeresése. 
Kommunikáció: 
Események dramatikus 
megjelenítése. (Pl. Churchill és 
Roosevelt vitája a második front 
megnyitásának helyszínéről.) 
Érvelés: (pl A náci fajelmélet 
tarthatatlansága.) 
Tájékozódás időben és térben: 
A történelmi tér változásainak 
leolvasása térképekről. (Pl. a náci 
Németország és a Szovjetunió 
terjeszkedése 1939–1941.) 
Kronológiai adatok rendezése. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, interpretáció, 
történelmi nézőpont. 

 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 
népességfogyás, migráció, életmód, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 
szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 
piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, diktatúra, 
közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jog, állampolgári jog, 
vallás, vallásüldözés. 

 

Fogalmak, adatok Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs tábor, 
megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, partizán, totális háború, furcsa 
háború, hadigazdaság, Vörös Hadsereg, antifasiszta koalíció, fegyveres semlegesség, 
második bécsi döntés, „hintapolitika”, gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, 
kiugrási kísérlet, malenkij robot. 
Személyek: Hitler, Churchill, Sztálin, Roosevelt, Rommel, Montgomery, Zsukov, 
Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, Wallenberg. 
Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, Kurszk, 
Auschwitz, Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, Újvidék, Kamenyec-podolszki, 
Voronyezs, Don-kanyar, Délvidék és Észak-Erdély. 
Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási egyezmény), 1939. 
szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyelországot, kitör a második 
világháború), 1941. június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1942 
(Midway-szigeteknél lezajlott ütközet, el-alameini csata), 1943 (véget ér a sztálingrádi 
csata, a kurszki csata), 1944. június 6. (megkezdődik a szövetségesek normandiai 
partraszállása), 1945. február (a jaltai konferencia), 1945. május 9. (az európai háború 
befejeződése), 1945. augusztus 6. (atomtámadás Hirosima ellen), 1945. szeptember 2. 
(Japán fegyverletételével véget ér a második világháború). 
1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar támadás 
Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 1942–1944 tavasza (Kállay 
Miklós miniszterelnöksége), 1943. január (a doni katasztrófa), 1944. március 19. (a 
németek megszállják Magyarországot), 1944. október 15. (Horthy Miklós sikertelen 
kiugrási kísérlete, nyilas hatalomátvétel), 1944. december 21. (Debrecenben összeül 
az Ideiglenes Nemzetgyűlés), 1945. április (Magyarország felszabadítása a náci 
uralom alól, a szovjet megszállás kezdete, a háború vége Magyarországon). 

 

 

 

Tematikai 
egység 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése Órakeret 8 
óra 

Előzetes tudás A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az Amerikai Egyesült 
Államok politikai és gazdasági viszonyai, a gyarmatok helyzete a két világháború 
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között.  
A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy a katonai és a gazdasági erőviszonyok között lehetnek 
összefüggések. A katonai fölény azonban nem jelent feltétlenül gazdasági és kulturális 
fölényt. 
Felismeri és elítéli a diktatórikus rendszerek szabadságot korlátozó és versenyképtelen 
vonásait. Belátja, hogy a demokrácia a közös döntés intézményrendszerének az emberi 
jogokat leginkább biztosító formája. 
A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ kialakulásának 
folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi háborúk máig ható következményeit. 
Hiteles kép alakul ki benne a két tömbben élők különböző helyzetéről, 
mindennapjairól. 
Képes társadalmi-történelmi jelenségeket értékrendek alapján mérlegelni, társadalmi-
történelmi témákat vizuálisan ábrázolni, valamint a történelmi időben történő 
sokoldalú tájékozódásra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A nyugati országok gazdasági és 
katonai integrációja. Az új 
világgazdasági rendszer 
kialakulása. 
Erőforrások és termelési kultúrák. 
A szovjet tömb kialakulása, 
jellemzői. 
A hidegháborús szembenállás, a 
kétpólusú világ, a megosztott 
Európa. 
Egyezmények, szövetségek. 
A gyarmati rendszer felbomlása 
(India, Kína), a „harmadik világ”. 
A közel-keleti konfliktusok. Izrael 
Állam létrejötte, az arab világ 
átalakulása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés különböző írásos 
forrásokból, vizuális rendezők 
készítése. (Pl. a két szuperhatalom 
jellemzőinek összegyűjtése.) 
A tanultak felhasználása új 
feladathelyzetekben. (Pl. Kelet-
Közép-Európa országainak 
szovjetizálása.) 
Kommunikáció: 
Folyamatábra, diagram készítése. 
(Pl. a két szuperhatalom katonai 
kiadásai.) 
Beszélgetés egy társadalmi, 
történelmi témáról. Saját 
vélemény megfogalmazása. (Pl. az 
iszlám fundamentalizmus okai, 
hatásai.) 
Tájékozódás térben és időben: 
Múltban élt emberek életének 
összehasonlítása a jelennel. (Pl. 
Közép-Európa államai a szocializmus 
időszakában és napjainkban.) 
Tanult helyek megkeresése a 
térképen. (Pl. a két tömb 
meghatározó államai.) 

Magyar nyelv és irodalom: Orwell, 
Szolzsenyicin, Hrabal, Camus, 
Garcia Marquez. 
Kémia: 
Hidrogénbomba, nukleáris 
fegyverek. 
Vizuális kultúra: 
A posztmodern, intermediális 
művészet. 
Testnevelés és sport: Olimpiatörténet. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 
interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 
népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 
szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 
piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, állampolgári 
jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, demokrácia, 
diktatúra, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, vasfüggöny, 
hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, Varsói Szerződés, KGST, 
Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac), berlini fal, harmadik világ, el nem 
kötelezettek mozgalma, újantiszemitizmus. 
Személyek: Sztálin Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy Ben Gurion. 
Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 
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Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a párizsi béke, India 
függetlensége), 1948 (Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a NATO, a KGST, a 
Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 1950–1953 (a koreai háború), 
1956 (az SZKP XX. kongresszusa, a szuezi válság,), 1957 (a római szerződések), 1959 
(a kubai forradalom), 1961 (a berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 (a kubai 
rakétaválság), 1962–1965 (a második vatikáni zsinat),  

 

 

Tematikai egység Magyarország 1945–1956 között Órakeret 
10 óra 

 

Előzetes tudás A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői. Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai. 
A határon túli magyarság sorsa. Október 23. mint iskolai ünnepély. 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 A tanuló felismeri, hogy amikor egy esemény bekövetkeztének az okait 
kutatjuk, nemcsak azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy miért következett 
be az az esemény, hanem azt is, hogy miért nem valami más történt helyette. 
Látja a magyar és az egyetemes történelem összefüggéseit. Átlátja, hogy nehéz 
történelmi helyzetben az emberek nézeteit, döntéseit és cselekedeteit 
élethelyzetük miként befolyásolja. 
Megismeri és elítéli a totális kommunista diktatúra emberiség elleni bűneit. Átérzi 
a szabadságharc hőseinek és áldozatainak a sorsát, szolidáris velük. Belátja, hogy 
a szovjet megszállás és a kommunista diktatúra a lakosságot szabadságjogaiban 
korlátozta. A jogfosztások következményeként számosan emigrációba 
kényszerültek, amely az ország szempontjából veszteségként értelmezhető. 
Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami szuverenitás 
következményeit. Megérti, hogy Magyarországnak 1956-ban a rendkívül 
kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra épülő politikai 
viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet tömbből. Felismeri, hogy 
az 1956-os forradalom és szabadságharc jelenlegi demokratikus rendünk egyik 
talpköve. 
Képes felhasználni különböző visszaemlékezők adatközléseit, kiszűrve azok 
szubjektív elemeit, objektív történelmi kép kialakítása céljából az adott korról. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Magyarország szovjetizálása, a 
kommunista diktatúra kiépítése, 
jellemzői. 
Függetlenség és alávetettség. 
Az egypárti diktatúra működése a 
Rákosi-korszakban, valamint a 
gazdasági élet jellegzetességei. 
Világkép, eszmék, ideológiák, 
társadalomkritika. 
Életmód, életviszonyok, munka, 
sport, kultúra, szórakozás. 
Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc okai, háttere, főbb 
eseményei, jellemzői, szereplői. 
Forradalom, reform és 
kompromisszum. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés személyes 
beszélgetésekből és 
megfigyeléséből. (Pl. az 1956-os 
események résztvevőinek 
visszaemlékezéseiből.) 
A tanultak felhasználása új 
helyzetekben. (Pl. Magyarország 
szovjetizálása.) 
Egy történelmi oknyomozás 
megtervezése. (Pl. Tóth Ilona ügye.) 
Ismeretszerzés különböző írásos 
forrásokból, vizuális rendezők 
készítése. (Pl. Magyar lakosság 
kivándorlásának és emigrációjának 
irányai, célállomásai [pl. Nyugat 
Európa országai, USA, Izrael] 
létszámadatai, és következményei.) 
Kritikai gondolkodás: 
Feltételezések megfogalmazása 
híres emberek viselkedésének 
mozgatórugóiról. (Pl. Nagy 
Imre/Kádár János 1956-os 

Magyar nyelv és irodalom: 
Illyés Gyula: Egy mondat a 
zsarnokságról. 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
Dokumentumfilmek, híradók 
elemzése. 
Testnevelés és sport: 
Olimpiatörténet, magyar részvétel 
és sikerek a korszak olimpiáin. 
Informatika: 
Multimédia CD-ROM használatával 
Magyarország XX. századi 
eseményeinek és azok hátterének 
megismerése. 
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szerepvállalása.) 
Érvek gyűjtése feltevések mellett és 
ellen, az érvek kritikai értékelése. 
(Pl. koncepciós perek.) 
Többféleképpen értelmezhető 
szövegek jelentésrétegeinek 
feltárása. (Pl. a Rákosi-korszak viccei.) 
Kommunikáció: 
Beszélgetés egy történelmi 
témáról. (Pl. a Nyugat magatartása 
1956-ban.) 
Folyamatábra, diagram készítése. 
(Pl. az 1945. és 1947. évi 
választások eredményei.) 
Tájékozódás időben és térben: 
A világtörténet, az európai és a 
magyar történelem 
kölcsönhatásainak elemzése. (Pl. 
az 1956-os forradalom és környezete.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi 
nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, migráció, 
életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 
szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 
piac, adó, 
politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 
közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, 
állampolgári jog, 
vallás, vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független Kisgazdapárt, 
Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, háborús 
bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 
államosítás, népköztársaság, internálás, osztályharc, ÁVH, besúgó hálózat, ügynök, 
egypártrendszer, pártállam, reakciós, koncepciós perek, kulák, szövetkezet, 
beszolgáltatás, iparosítás, kétkeresős családmodell, aranycsapat, Petőfi Kör, MEFESZ, 
intervenció. 
Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Kéthly Anna, 
Esterházy János, Márton Áron, Rákosi Mátyás, Rajk László, Kádár János, Nagy Imre, 
Maléter Pál, Bibó István. 
Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros), az 1956-os forradalom főbb 
fővárosi helyszínei, Mosonmagyaróvár. 
Kronológia: 1945. március (földosztás), 1946 (a forint bevezetése), 1947. február 10. (a 
párizsi béke), 1947 (kékcédulás választások), 1948 (a Magyar Dolgozók Pártjának 
megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete, az iskolák államosítása), 1949 (a 
kommunista alkotmány, a Mindszenty- és a Rajk-per), 1950 (a szerzetesrendek 
feloszlatása, a tanácsrendszer létrejötte), 1953–55 (Nagy Imre első miniszterelnöksége), 
1956. október 23. (a forradalom kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom 
győzelme), 1956. november 4. (szovjet támadás indul Magyarország ellen). 

 

 

Tematikai 
egység 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása Órakeret 8 
óra 

Előzetes tudás A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő években. 
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A szovjet tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. A hidegháborús 
szembenállás. A gyarmati rendszer felbomlása.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

 A tanuló érti és tudja, hogy milyen tényezők vezettek a kétpólusú világrend 
megszűnéséhez. 
Felismeri a kommunista társadalmi-gazdasági berendezkedés fejlődésképtelenségét. 
Érti a két világrendszer közötti versengés legfontosabb mozgatórugóit, ismeri annak 
legfontosabb állomásait. Átlátja a leglényegesebb különbségeket a két szembenálló 
tömb országai között a politikai rendszer működése, a gazdaság, a társadalom és az 
életmód terén. Felismeri, hogy a modern technológia, a globalizációs folyamatok, a 
szabadság ideológiája és a kommunikációs rendszerek milyen szerepet töltöttek be a 
szovjet típusú rendszerek bukásában. 
Képes ismereteket meríteni különböző történelmi, társadalomtudományi, filozófiai és 
etikai kézikönyvekből, atlaszokból. Ezek tanulmányozását követően kialakult 
álláspontját képes vitában megvédeni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Szovjet-amerikai konfliktusok, a 
versengés és együttműködés 
formái, területei. 
Demokrácia és a fogyasztói 
társadalom nyugaton – diktatúra 
és hiánygazdaság keleten. 
A vallások, az életmód 
(szabadidő, sport, turizmus) és a 
kulturális szokások (divat, zene) 
változásai a korszakban. 
A kétpólusú világrend 
megszűnése: Németország 
egyesítése, a Szovjetunió és 
Jugoszlávia szétesése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Különböző élethelyzetek 
megfigyelése. (Pl. mindennapi élet a 
vasfüggöny két oldalán.) 
Egy történelmi oknyomozás 
megtervezése. (Pl. az SZKP XX. 
kongresszusa.) 
Kritikai gondolkodás: 
Feltevések történelmi 
személyiségek cselekedeteinek 
mozgatórugóiról. (Pl. szovjet és 
amerikai politikusok szerepe a 
korszakban.) 
Elbeszélések, filmek vizsgálata a 
hitelesség szempontjából. (Pl. A 
mások élete [2006].) 
Mindennapi élethelyzetek 
elbeszélése, eljátszása a 
különböző szereplők 
nézőpontjából. (Pl. a hippi-
mozgalom.) 
Kommunikáció: 
Képi és egyéb információk 
elemzése. (Pl. szovjet és amerikai 
karikatúrák elemzése.) 
Tájékozódás térben és időben: 
Kronológiai adatok rendezése. 
(Pl. a hidegháború, enyhülés, kis 
hidegháború.) 
Egyszerű térképvázlatok 
készítése. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
Tömegkommunikáció, a média és 
a mindennapi élet. 
Informatika: 
Neumann János és a modern 
számítógépek. Az internet. 
Biológia-egészségtan: 
A DNS és a géntechnológia. 
Fizika: 
Az űrkutatás. 
Ének-zene: 
A beat és a rock. Szórakoztató 
zenei műfajok. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és bizonyíték, 
interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 
népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 
szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 
piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, állampolgári 
jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, demokrácia, 
diktatúra, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, szociális piacgazdaság, ökumené, 
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harmadik világ, beat korszak, hippi mozgalom, olajválság, iszlám fundamentalizmus, 
terrorizmus, Cartha ’77 mozgalom, prágai tavasz, diáklázadások, szolidaritás, Európai 
Unió, PC, mobiltelefon. 
Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceaușescu, Willy Brandt, Thatcher, Reagan, 
Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech Wałęsa, Václav Havel, II. János Pál. 
Topográfia: Berlin, Helsinki, Prága, Gdańsk, Csernobil, Temesvár. Kronológia: 1964–1973 
(a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos háború”),.1968 (a prágai tavasz, a Brezsnyev-
doktrína, párizsi diáklázadások), 1969 (az első Holdra szállás), 1972 (SALT-1 
szerződés), 1975 (a helsinki értekezlet), 1979 (SALT-2 szerződés, szovjet csapatok 
Afganisztánban), ), 1989 (a kelet-közép-európai rendszerváltások, a berlini fal 
lebontása), 1991 (a Szovjetunió szétesése, a délszláv válság és az Öböl-háború 
kirobbanása). 

Tematikai egység A Kádár-korszak  Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális 
jellemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A magyar rendszerváltozás 
fordulópontjai és főszereplői. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 A tanuló családtagjain keresztül tájékozódik a megélt és megírt történelem 
különbözőségeiről. 
Tudatosítja a hatalom által a társadalomra kényszerített kompromisszum 
jellemzőit és hatásait. Átlátja a szocialista időszak Magyarország további 
történelmére és jelenére gyakorolt hatásait. Megérti, hogy Kádár János személye 
és a nevével fémjelzett korszak miért osztja meg ma is a közvéleményt. 
A tanuló megismeri az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő kegyetlen 
megtorlás tényeit, a törvénytelen bírósági tárgyalások, ítéletek jellemzőit. Ismeri a 
Kádár-rendszer jellegét és tisztában van annak mozgásterével. Képes sokoldalúan 
elemezni a Kádár-rendszer válságának és bukásának okait, körülményeit, felismeri 
a rendszer lényegi reformálhatatlanságát. Ismeri a békés rendszerváltozás 
menetét. 
Képes mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és figyelembe vételére, 
meghatározott álláspontok cáfolására, véleménykülönbségek tisztázására, valamint 
a saját álláspont gazdagítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Megtorlás és a konszolidáció. 
Gazdasági reformok, társadalmi 
változások a Kádár-korszakban. 
Életmód és mindennapok, a 
szellemi- és sportélet. 
A Kádár-rendszer válsága, a 
külpolitikai változások és az 
ellenzéki mozgalmak. 
A rendszerváltozás 
„forgatókönyve”, mérlege, 
nyertesek és vesztesek. 
Forradalom, reform és 
kompromisszum. 
Nemzeti és etnikai kisebbségek 
Magyarországon a kétpólusú 
világ időszakában. 
Népesség, demográfia. 
A határon túli és a világban 
szétszóródott magyarság 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, diagramokból. (Pl. 
a földterületek nagyságának változása 
1956–1980 között.) 
Ismeretszerzés írásos 
forrásokból. (Pl. a gazdasági 
mechanizmus reformja.) 
Emberi magatartástípusok, 
élethelyzetek megfigyelése, 
következtetések levonása. (Pl. a 
Kádár-korszak besúgói; ellenzéke.) 
Kritikai gondolkodás: 
Feltevések megfogalmazása egyes 
társadalmi-történelmi jelenségek 
hátteréről. (Pl. a magyar társadalom 
megbékélése a kádári hatalommal.) 
Tételmondat meghatározása, 
szövegtömörítés. (Pl. a 

Magyar nyelv és irodalom: 
Németh László, Nagy László, 
Sütő András, Weöres Sándor, 
Ottlik Géza, Örkény István. 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
Dokumentumfilmek, híradók 
elemzése; stílusirányzatok: 
budapesti iskola. 
Testnevelés és sport: 
Olimpiatörténet, magyar 
részvétel és sikerek a korszak 
olimpiáin. 
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Tematikai egység Az egységesülő Európa, a g lobalizáció kiteljesedése Órakeret 8 
óra 

Előzetes tudás Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 
A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban. Globális 
problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus, migráció, klímaváltozás. 

helyzete a kétpólusú világ 
időszakában. 

rendszerváltó pártok programjai.) 
Többféleképpen értelmezhető 
szövegek jelentésrétegeinek 
feltárása. (Pl. a Kádár-korszak viccei.) 
Kommunikáció: 
Folyamatábra, diagram készítése. 
(Pl. a parlamenti patkó az 1990-es 
választás után.) 
Beszámoló, kiselőadás tartása (Pl. 
ifjúsági szubkultúrák a Kádár-
korszakban címmel.) 
Tájékozódás időben és térben: 
A világtörténet, az európai és a 
magyar történelem 
kölcsönhatásainak elemzése. (Pl. 
összehasonlító kronológiai táblázat 
készítése.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi 
nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, migráció, 
életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, gazdasági 
szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 
pénzgazdálkodás, piac, adó, 
politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 
közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, 
állampolgári jog, 
vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), disszidens, amnesztia, új 
gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T”, lakótelep, televízió, 
Rubik kocka, ellenzéki mozgalmak, szamizdat,besúgó, ügynök, monori találkozó, 
lakiteleki találkozó, ellenzéki kerekasztal, spontán privatizáció, falurombolás, MDF, 
SZDSZ, FIDESZ, MSZMP, FKgP, KDNP, MSZP, többpártrendszer, gyülekezési 
jog, pluralizmus, jogállam, nemzeti kerekasztal, sarkalatos törvények, 
Alkotmánybíróság. 
Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall József, 
Göncz Árpád, Sólyom László, Teller Ede. 
Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Monor, Lakitelek, Bős-Nagymaros. 
Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (részleges amnesztia), 1968 (az új 
gazdasági mechanizmus bevezetése), 1971 (magyar-vatikáni megállapodás, 
Mindszenty József  elhagyja Magyarországot), 1978 (az Egyesült Államok visszaadja a 
Szent Koronát), 1985 (a monori találkozó), 1987 (a lakiteleki találkozó), 1980 (Farkas 
Bertalan a világűrben), 1989. június 16. (Nagy Imre és társainak újratemetése), 1989. 
október 23. (a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása), 1989 (társasági és egyesülési 
törvény), 1990 (szabad országgyűlési és önkormányzati választások), 1991 (a szovjet 
csapatok kivonása Magyarországról). 
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Tantárgyi fejlesztési 
célok 

 A tanuló tisztázza álláspontját a globalizációval kapcsolatban, annak előnyei és 
hátrányai ismeretében. 
Azonosul a fő morális célokkal (demokrácia, antirasszizmus, háborúellenesség), 
felismerve azok esetenkénti ellentmondásait is. Képes a demokratikus értékek 
ismeretében a történelmi-társadalmi kérdések, folyamatok árnyalt megítélésére, érti 
a felelős állampolgári magatartás lényegét. Kialakul benne a környezettudatos 
magatartás, ismeri az ehhez kapcsolódó egyéni feladatokat, valamint felismeri a 
társadalom egészének érdekeit. 
Megismeri a globalizáció fő mozgatórugóit, és tisztában vannak a világ fejlődésére 
gyakorolt hatásaival. Képes a globalizációs folyamatok, kihívások és az egységesülő 
Európa előnyeinek és hátrányainak sokoldalú feldolgozására. 
Képes önálló esszé készítéséhez önálló kérdések világos megfogalmazására, és 
magának az esszének a megírására is. Képes más iskolai tantárgyak 
ismeretanyagának a felhasználására is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az információs – technikai 
forradalom és a tudásipar. A 
globális világgazdaság új kihívásai 
és ellenmondásai. 
Technikai fejlődés feltételei és 
következményei. 
Erőforrások és termelési kultúrák. 
A fenntarthatóság dilemmái. A 
civilizációk, kultúrák közötti 
ellentétek kiéleződése. 
Az egypólusútól a többpólusú 
világrend felé. 
A mediatizált világ. A 
tömegkultúra új jelenségei 
napjainkban. 
Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. 
Az Európai Unió alapelvei, 
intézményei, működése és 
problémái. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Az internet felhasználása 
történelmi ismeretek szerzésére. 
(Pl. atomfegyverrel rendelkező 
országok az ezredforduló után.) 
Vizuális rendezők (táblázatok, 
ábrák, vázlatok) készítése. (Pl. a 
mai hatalmi viszonyokat bemutató 
ábra.) 
Kritikai gondolkodás: 
Adatok, modellek, elbeszélések 
elemzése a bizonyosság, a 
lehetőség és a valószínűség 
szempontjából. (Pl. globális világ 
fejlődésének határai.) 
Erkölcsi kérdéseket felvető 
helyzetek felismerése, 
bemutatása. (Pl. klónozás) 
Kommunikáció: 
Tabló készítése önállóan gyűjtött 
képekből. (Pl. globális környezeti 
problémák.) 
Beszélgetés (vita) társadalmi, 
történelmi témákról. (Pl. Brazília, 
Oroszország, India, Kína) 
megnövekedett szerepe.) 
Tájékozódás térben és időben: 
A világtörténet, az európai 
történelem, a magyar történelem 
eltérő időbeli ritmusának és 
kölcsönhatásainak elemzése. (Pl. 
centrumok és perifériák napjainkban.) 

Földrajz: 
Az EU kialakulása, jellemzői, 
tagállamai; globális világgazdaság 
napjainkban, globális környezeti 
problémák; népesség, népesedés, 
urbanizáció; fejlődő és fejlett 
országok gazdaságának jellemzői; 
Kína. 
Informatika: 
Információk gyűjtése az 
internetről. Bemutatók, 
dokumentumok készítése. 
Információs társadalom. 
Információkeresés, információ-
felhasználás. 
Etika; filozófia: 
Korunk erkölcsi kihívásai. 
Ének-zene: 
Világzene. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, migráció, 
életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 
szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 
piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 
önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 
vallás, vallásüldözés. 

237 



Fogalmak, adatok Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, vallási fanatizmus, 
fogyasztói társadalom, adósságspirál, globális felmelegedés, ökológiai katasztrófa, 
fenntarthatóság, környezetvédelem, fiatalodó és öregedő társadalom, migráció, 
foglalkozási szerkezet, diszkrimináció, integráció, euró, internet, 
tömegkommunikáció. 
Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony Blair, George W. Bush. 
Topográfia: az EU tagállamai. 
Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1993 (Csehország és Szlovákia 
szétválása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 1999 (a NATO bombázza 
Szerbiát), 2001 (terrortámadás az Egyesült Államok ellen), 2002 (az euró bevezetése), 
2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, köztük Magyarország is). 

 

 

Tematikai egység A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 
Magyarországon 

Órakeret 6 
óra 

Előzetes tudás A magyar rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. 
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon. A 
szomszédos országokban élő magyarság sorsa. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 A tanuló híve és őrzője demokratikus rendszerünk vívmányainak, elkötelezettje 
a továbbfejlesztésének. 
Felismeri a közösségi és egyéni érdekek ütközését, kiegyenlítési törekvéseit a 
társadalomban. Megérti a kisebbségi lét problémáit a Magyarországon élő etnikai 
és kulturális kisebbségek, illetve a határokon túl élő magyar kisebbség 
szempontjából egyaránt. 
A tanuló átlátja a békés rendszerváltás jelentőségét és tudatosulnak benne annak 
árnyoldalai, ellentmondásai (pl. forradalomszerű átalakulások társadalmi 
egyeztetés nélkül). Belátja, hogy a rendszerváltozásnak nyertesei és vesztesei 
egyaránt voltak, nem mindig a társadalmi igazságosságnak megfelelően. Tisztában 
van a rendszerváltozás előtti és az azt követő időszak politikai és gazdasági 
rendszere közötti legfontosabb különbségekkel. Reális kép alakul ki benne 
Magyarország szerepéről és lehetőségeiről az európai integráción belül, továbbá 
ismeri fontosabb külkapcsolatait, és tudatosul benne a jelentősebb nemzetiségi és 
emigráns közösségek híd-szerepe. 
Képes a nemzet, kisebbség és a helyi társadalmak fogalmak szakszerű 
használatára. Érvekkel is alátámasztott véleményt tud megfogalmazni az elmúlt 
évtizedek hazai gazdasági-társadalmi folyamatairól. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A posztszocialista régió és 
Magyarország helyzete, 
problémái 1990 után. 
A közjogi rendszer jogállami 
átalakítása és intézményrendszere 
1990 után. 
Hatalommegosztás formái, színterei. 
A piacgazdaságra való áttérés és 
az átalakulás ellentmondásai, 
regionális gazdasági különbségek. 
Magyarország euroatlanti 
csatlakozásának folyamata 
Fölzárkózás, lemaradás. 
A társadalmi egyenlőtlenségek és 
a mobilitás problémái. A 
magyarországi cigányok (romák). 
Nők, férfiak életmódja és társadalmi 
helyzete, életformák, szegények és 
gazdagok világa. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, grafikonokból, 
diagramokból. (Pl. Magyarország 
demográfiai helyzete.) 
Magatartástípusok, élethelyzetek 
megfigyelése, következtetések 
levonása. (Pl. kisebbségek határon 
innen és túl.) 
Az internet felhasználása 
történelmi ismeretek szerzésére. 
(Pl. Magyarország és az Európai 
Unió kapcsolata.) 
Kritikai gondolkodás: 
Különbségek felismerése, a 
változások nyomon követése egy-
egy történelmi jelenség kapcsán. 
(Pl. Magyarország 
államberendezkedésének változásai a 

Informatika: 
Információkeresés, információ-
felhasználás. 
Matematika: 
Diagramok, táblázatok, 
grafikonok – adatleolvasás, 
készítés, értelmezés, statisztikai 
fogalmak ismerete. 
Etika; filozófia: 
Korunk erkölcsi kihívásai. 
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A határon túli magyarság 
helyzete. Magyarok a 
nagyvilágban. 
Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

XX. század folyamán.) 
Kommunikáció: 
Beszélgetés (vita) egy társadalmi, 
történelmi témáról. Saját 
vélemény megfogalmazása. (Pl. 
cigányság romák integrációja.) 
Események, történetek, 
jelenségek dramatikus 
megjelenítése. (Pl. hajléktalansors, 
munkanélküliség, a mélyszegénység 
problémái.) 
Tájékozódás térben és időben: 
Az adott téma 
tanulmányozásához leginkább 
megfelelő térkép kiválasztása 
különféle atlaszokból. (Pl. 
Magyarország népesedési viszonyainak, 
az életkörülmények változásainak 
bemutatása.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, történelmi 
nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, migráció, 
életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 
szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 
piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 
önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok Fogalmak: privatizáció, kárpótlás, migráció, mobilitás, foglalkozási szerkezet, 
munkanélküliség, diszkrimináció, szegregáció, integráció, népszavazás. ombudsman, 
autonómia, magyar igazolvány, kettős állampolgárság. 
Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, Medgyessy Péter. 
Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 
Kronológia: 1996 (a magyar honfoglalás millecentenáriuma), 1999 (Magyarország a 
NATO tagjává válik), 2000 (a magyar államalapítás millenniuma), 2004 Magyarország 
csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 

 

Tematikai egység Társadalmi ismeretek Órakeret 4 
óra 

Előzetes tudás A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és földrajzi ismeretek, 
valamint személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 A társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemek azonosítása. 
A társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek felismertetése, ezek okainak 
azonosítása. 
A társadalmi felelősségvállalás elvi szükségességének megértetése és néhány 
gyakorlati módjának megismertetése. 
A kisközösségek szerepe a helyi, lokális és országos ügyek alakításában.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 
Családformák a mai világban. 
Kortárscsoport és ifjúsági 
szubkultúrák. 
A helyi társadalom, a civil 
társadalom és az önkéntesség. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Családtípusok azonosítása és 
jellemzése személyes 
tapasztalatok és a médiából vett 
példák alapján. 

Földrajz: 
Magyarország régiói; demográfiai 
mutatók; a magyar tájak 
kulturális, néprajzi értékei. 
Etika: 
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Nemzet és nemzetiség. 
Kulturális és etnikai kisebbségek 
Magyarországon. 
Esélyegyenlőtlenség és hátrányos 
társadalmi helyzet. Társadalmi 
felelősségvállalás és szolidaritás. 
A nagy ellátórendszerek 
(egészségügy, társadalom-
biztosítás, oktatás) 
megismerése. 

Kritikai gondolkodás: 
A nemzeti-, a közép-európai-, 
valamint az európai identitás 
értelmezése. 
Kommunikáció: 
Aktuális szocializációs kérdések, 
dilemmák és problémák 
megvitatása. 
A többes identitás fogalmának és 
gyakorlati érvényesülésének 
megvitatása. 
Egy nemzeti kisebbség, valamint 
egy hátrányos helyzetű társadalmi 
csoport életének bemutatása 
szóban vagy írásban. 

Társadalmi szolidaritás. Többség 
és kisebbség. 

Kulcsfogalmak Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség. 
Fogalmak Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, többség, 

érdekképviselet, érdekegyeztetés, identitás, hátrányos helyzet, felelősségvállalás, 
szolidaritás, önkéntesség. 

 

 

Tematikai egység Állampolgári ismeretek Órakeret 4 
óra 

Előzetes tudás A politikai rendszerek és az állampolgárok közötti viszony történelmi formáinak 
ismerete. Az iskolai diákönkormányzat működésével kapcsolatos tapasztalatok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és készségek 
megerősítése. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megismerése. 
Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az ezek 
gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi formák azonosítása. 
A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek 
megismertetése, a politikai részvétel jelentőségének tudatosítása. 
Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak feldolgozása. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 
Állampolgári jogok és 
kötelességek. 
Magyarország és az Európai 
Unió politikai 
intézményrendszere. 
A magyar és az európai 
állampolgárság legfontosabb 
ismérvei. 
A magyar választási rendszer 
(országgyűlési és helyhatósági 
választások). 
A politikai részvétel formái. 
A közvetett és a közvetlen 
demokrácia eszköztára. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
A magyarországi országgyűlési 
választások modellezése. 
A hazai helyhatósági választások 
működési mechanizmusának 
modellezése. 
Kritikai gondolkodás: 
Az állampolgári jogok és 
kötelességek kölcsönös 
viszonyrendszerének elemzése. 
A felelősségteljes választói 
magatartás értelmezése. 
A többes állampolgárság 
fogalmának értelmezése. 

Földrajz: 
Az Európai Unió kialakulása és 
működésének jellemzői. 
Etika: 
Törvény és lelkiismeret. 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 
Fogalmak Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, választás, 

választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai részvétel, közvetett 
demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, párt, parlamenti küszöb, 
állampolgári jogok biztosa, Állami Számvevőszék. 
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Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra Órakeret 5 
óra 

Előzetes tudás A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek. A 
gazdálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a gazdasági 
folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 
A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, elfogadása.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 
Az állam gazdasági 
szerepvállalása és kapcsolata a 
gazdaság különböző szereplőivel. 
Az állam bevételei. Az állam 
stabilizációs, redisztribúciós és 
tőkeallokációs feladatai. 
A költségvetési és a monetáris 
politika eszköztára, szerepe a 
gazdaságpolitikai célok 
megvalósításában. 
A pénzpiac működése, 
megtakarítók és forrásigénylők. A 
pénzügyi közvetítők helye a 
nemzetgazdaságban. 
A vállalkozások helye a 
nemzetgazdaságban, szerepük a 
GDP megtermelésében. 
Vállalkozási formák. 
Vállalkozások létrehozása és 
működtetése. A vállalkozások és 
a piac kapcsolata. 
Az üzleti terv. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Az adók és járulékok szerepének 
megértése a modern 
nemzetgazdaságok 
működésében. 
A vállalkozási formák 
különbségeinek megértése, 
különféle példák elemzése révén. 
A banki és a nem banki pénzügyi 
közvetítők sajátos gazdasági 
szerepeinek azonosítása. 
Néhány hazai vállalkozás és a 
vállalkozói életforma 
megismerése példákon keresztül. 
Kritikai gondolkodás: 
A tőkeszerzés különféle 
lehetőségeinek (tőzsde, 
értékpapírok, lízing) 
összehasonlítása. 
Az állami szerepvállalás és az 
adózás közötti kapcsolatok 
feltárása. 
A pénzügyekkel, gazdasággal 
foglalkozó írott, vagy 
audiovizuális médiaszövegek 
elemzése és feldolgozása. 
Vázlatos üzleti terv készítése 
szituációs gyakorlat keretében. 
Vita az adózási morállal 
kapcsolatos kérdésekről. 

Földrajz: 
A modern pénzügyi 
közvetítőrendszer a 
világgazdaságban (pénzügyi 
piacok, nemzetközi monetáris 
intézmények, 
nemzetközi tőkeáramlás, 
környezeti problémák, 
fenntarthatóság és az állam). 
Etika: 
A felelősség új dimenziói a 
globalizáció korában. 

Kulcsfogalmak Állam, gazdaság, piac, pénz. 
Fogalmak Költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi jövedelemadó, áfa, juttatások, 

társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, költségvetési intézmény, költségvetési egyenleg, 
deficit, pénzpiac, monetáris politika, jegybank, bankrendszer, kereskedelemi bank, 
megtakarítás, forrás, tőzsde, értékpapír, rt, kft, kkt, bt, egyéni vállalkozás, szövetkezet, 
korlátlan felelősség, korlátolt felelősség, egyetemleges felelősség, biztosító társaság, 
lízingtársaságok, pénzügyi közvetítő rendszer. 

 

 

Tematikai egység Munkavállalás  Órakeret 5 
óra 

Előzetes tudás Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet munkával 
kapcsolatos mintáinak ismerete.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

 Az alapvető munkavállalói jogok és kötelezettségek tudatosítása. 
A munkába állás folyamatának és az alkalmazotti lét néhány fontos jellemzőjének 
megismertetése. 
A munkatevékenység emberformáló és értékteremtő erejének felismerése, 
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elfogadása. 
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Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 
A munkaerő és a piac kapcsolata. 
Munkaerőpiaci elvárások itthon 
és külföldön. 
Szakképzettség. Álláskeresési 
technikák. Pályakezdés, 
beilleszkedés a munkahelyi 
közösségbe. 
Munkajogi alapok. 
Foglalkoztatási formák. 
A munkaszerződés tartalma. 
A munkaviszonyhoz kapcsolódó 
jogok és kötelezettségek 
(munkaszerződés, bérszámítás, 
adózás, egészségbiztosítás és 
nyugdíjbiztosítás, kollektív 
szerződés). 
A munkaviszony megszűnése, 
munkanélküli ellátás, álláskeresési 
támogatás, visszatérés a 
foglalkoztatásba. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Munkaerőpiaci információk 
gyűjtése, a magyarországi és az 
uniós lehetőségek feltérképezése 
(állások és elvárások). 
Egy állás elnyeréséhez 
kapcsolódó lépések megismerése, 
tapasztalatok szerzése a 
dokumentumok kezelésével 
kapcsolatban (álláshirdetés, 
tájékozódás, önéletrajz, 
motivációs levél, interjú, 
munkaszerződés). 
A munkaviszonyhoz kapcsolódó 
adózási, egészség- és 
társadalombiztosítási teendők 
modellezése. 
Saját bankszámla nyitásának, 
bankkártya kiváltásának és az 
internetes bankfiók 
használatának modellezése. 
Tájékozódás a munkanélküliek 
ellátásáról, átképzési és 
visszatérési lehetőségekről a 
területileg illetékes hivatalokon 
keresztül. 
Kommunikáció: 
A munkahelyi közösségbe való 
beilleszkedés problémáinak 
modellezése szerepjáték 
keretében. 
Az egyéni és a vállalati érdek 
ütközését megjelenítő viták 
szervezése. 

Magyar nyelv és irodalom: 
Tájékozódás listaszerű, nem 
folyamatos szövegekben. 
Ismerkedés az olyan, 
végrehajtásra szánt, aktusszerű 
szövegekkel, mint a számla, az 
önéletrajz, a szerződés és az 
adóbevallás. 
Informatika: Információk gyűjtése 
az internetről. Bemutatók, 
dokumentumok készítése. 

Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 
Fogalmak Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, 

foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, munkajog, 
munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi jövedelemadó, 
egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, munkanélküliség, munkanélküli ellátás, 
álláskeresési támogatás. 

 

Tematikai egység Rendszerező ismétlés Órakeret 
18 óra 

Előzetes tudás A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az érettségi 
vizsgára. 

 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események 
rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek 
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évfolyamos ciklus 
végén 

felismerése, a nemzeti öntudat és aktív állampolgárságra nevelés. 
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati összefüggések 
felismerése (pl. a globalizáció felerősödése és a lokális közösségek megerősödése) 
és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, 
ezeknek jelenre vonatkoztatása, megítélése. 
Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, gondolkodás- és 
szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek árnyalt felismerése, 
több szempontú értékelése. 
A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása újkori és modernkori 
egyetemes történelemre. 
A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi fogalmak 
rendszeres és szakszerű alkalmazása révén, többoldalú történelmi tájékozódás és 
árnyalt gondolkodás. 
Ismerje fel a tanuló, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy történelmi 
személyiségek tevékenységét többféle módon és szempont szerint értékeli, egyben 
legyen képes saját értékítélete megfogalmazásakor a közösség hosszú távú 
nézőpontját alkalmazni. 
Ismerje a XIX-XX. század kisebb korszakainak megnevezését, illetve egy-egy 
korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 
Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az 1848–1849-es szabadságharc 
leverésétől az Európai Unióhoz való csatlakozásunkig. Legyen képes e bonyolult 
történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, 
valamint legyen képes egy-egy korszak főbb kérdéseinek problémaközpontú 
bemutatására, elemzésére. 
Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem 
eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni 
a térben és időben eltérő történelmi események között, különös tekintettel azokra, 
melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik. 
Tudja, hogy a XIX–XX. században lényegesen átalakult Európa társadalma és 
gazdasága (polgárosodás, iparosodás) és ezzel párhuzamosan új eszmeáramlatok, 
politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. Ismerje fel, hogy az Egyesült Államok 
milyen körülmények között vált a mai világ vezető hatalmává és mutasson rá az 
ebből fakadó ellentmondásokra. 
Tudja a trianoni békediktátum máig tartó hatását, következményeit értékelni és 
legyen képes a határon túli magyarság sorskérdéseit felismerni. 
Tudja a demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti különbségeket, 
legyen képes a demokratikus berendezkedés előnyeit és működési nehézségeit 
egyaránt felismerni és azokat elemezni. 
Ismerje fel a tanuló a világot – és benne hazánkat is – fenyegető veszélyeket (pl. 
túlnépesedés, betegségek, elszegényesedés, munkanélküliség, élelmiszerválság, 
tömeges migráció). Tudjon élni a globalizáció előnyeivel, benne az európai 
állampolgársággal. 
Ismerje az alapvető emberi jogokat, valamint állampolgári jogokat és 
kötelezettségeket, Magyarország politikai rendszerének legfontosabb intézményeit, 
értse a választási rendszer működését. 
Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történelmi, 
társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból, 
szaktudományi munkákból, legyen képes ezek segítségével történelmi 
oknyomozásra. Jusson el kiselőadások, beszámolók önálló jegyzetelése szintjére. 
Legyen képes az internetet kritikus és tudatos használatára történelmi, filozófia- és 
etikatörténeti ismeretek megszerzése érdekében. 
Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) 
összehasonlítani a narráció módja alapján. Legyen képes a különböző szövegek, 
hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és megítélésére a történelmi hitelesség 
szempontjából. Legyen képes történelmi jeleneteket elbeszélni, adott esetben 
eljátszani különböző szempontokból. Legyen képes erkölcsi kérdéseket felvető 
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élethelyzeteket felismerni és bemutatni. Fogalmazzon meg önálló véleményt 
társadalmi, történelmi eseményekről, szereplőkről, jelenségekről, filozófiai 
kérdésekről. Legyen képes mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és 
figyelembe vételére, a meghatározott álláspontok cáfolására, a 
véleménykülönbségek tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására is. 
Legyen képes történelmi-társadalmi adatokat, modelleket és elbeszéléseket 
elemezni a bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjából. Legyen képes 
összehasonlítani társadalmi-történelmi jelenségeket strukturális és funkcionális 
szempontok alapján. Legyen képes értékrendek összehasonlítására, saját értékek 
tisztázására. Értékelje a társadalmi-történelmi jelenségeket az értékrendek alapján. 
Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni 
(filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni. 
Legyen képes a történelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. Legyen képes a 
különböző időszakot bemutató történelmi térképek összehasonlítása során a 
változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) 
hátterének feltárására. 
Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának 
szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi felelősségvállalás, illetve a 
szolidaritás fontossága mellett. 
Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási formák 
működésének legfontosabb szabályait. 
Legyen képes munkavállalással összefüggő, a munkaviszonyhoz kapcsolódó 
adózási, egészség- és társadalombiztosítási kötelezettségek, illetve szolgáltatások 
rendszerét átlátni. 

 

1.3 Szakmai elméleti és gyakorlati képzés 

1.3.1 Iskolarendszerű, nappali tanrendű szakképző évfolyamok – hároméves 
képzés 

 

Az intézmény a következőkben megjelenített szakmai kerettantervek alapján folytat 3 éves szakképzést. 

A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt fenntartó 
helyi rendelkezéseit, az esetleges gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet 
igényeit. 

A képzésbe való belépés feltételeit a következő táblázatok tartalmazzák a 27/2012.(VIII.27.) NGM 
rendelet 3. melléklete szerint. 

1.3.2 Az egyes szakmacsoportokhoz tartozó bemeneti kompetenciák 
 

37/2013. (V.28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiről 

 

1. Gépészet, valamint elektrotechnika-elektronika szakmacsoportok (Szerszámkészítő, Épület- és 
szerkezetlakatos) 

 A B C 
1  Kompetencia-csoportok  
2  Sorszáma  Kompetencia-csoportok megnevezése  Kompetenciák 
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3 1. 
 

 

 Alapkompetenciák 
 
 

 Kiemeli a lényeget 
 Visszaadja az olvasottakat 
 Megérti az olvasottakat 
 Szöveget leír 
 Felismeri az alapvető összefüggéseket 
 Használja a négy számtani alapműveletet 
 Számológépet használ 
 Mértékegységeket átvált 
 A hibás eredményt felismeri 
 Az eredmény nagyságrendjét megbecsüli 

4 2. 
 

 

 Info-kommunikációs kompetenciák 
 
 

 Megérti a kapott információkat 
 Kérdéseket tesz fel 
 Válaszokat ad 
 Megfogalmazza a véleményét 
 Megérti mások kommunikációját 
 Figyelembe veszi mások véleményét 

5 3. 
 

 

 Szakmai kompetenciák 
 
 

 Egyszerű szöveges vázlatot készít 
 Egyszerű rajzvázlatot készít 
Alapvető rajzeszközöket használ 
 Méréseket végez 
 Felismeri a sík és térbeli alakzatokat 
 Színjelzéseket értelmez 
 Rajzot értelmez 

 

2. Építészet szakmacsoport (Ács, Kőműves és hidegburkoló, Kőfaragó műköves és épületszobrász, 
Tetőfedő) 

 A B C 
1  Kompetencia-csoportok  
2  Sorszáma  Kompetencia-csoportok 

megnevezése 
 Kompetenciák 

3 1.  Alapkompetenciák  Kiemeli a lényeget 
    Visszaadja az olvasottakat 
    Szöveget leír 
    Felismeri az alapvető összefüggéseket 
    Használja a négy számtani alapműveletet 
    Számológépet használ 
    Mértékegységeket átvált 
    A hibás eredményt felismeri 
    Az eredmény nagyságrendjét megbecsüli 

4 2.  Info-kommunikációs 
kompetenciák 

 Megérti a kapott információkat 

    Kérdéseket tesz fel 
    Válaszokat ad 
    Megfogalmazza a véleményét 
    Megérti mások kommunikációját 
    Figyelembe veszi mások véleményét 

5 3.  Szakmai kompetenciák  Egyszerű szöveges vázlatot készít 
    Egyszerű rajzvázlatot készít 

Alapvető rajzeszközöket használ 
    Méréseket végez 
    Felismeri a sík és térbeli alakzatokat 
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    Mennyiségeket becsül 
 

3. Faipar szakmacsoport (Asztalos, Műbútorasztalos) 

 A B C 
1  Kompetencia-csoportok  
2  Sorszáma  Kompetencia-csoportok 

megnevezése 
 Kompetenciák 

3 1.  Alap kompetenciák  Kiemeli a lényeget 
    Visszaadja az olvasottakat 
    Megérti az olvasottakat 
    Szöveget leír 
    Felismeri az alapvető összefüggéseket 
    Használja a négy számtani alapműveletet 
    Számológépet használ 
    Mértékegységeket átvált 
    Az eredmény nagyságrendjét megbecsüli 
    A hibás eredményt felismeri 

4 2.  Info-kommunikációs 
kompetenciák 

 Megérti a kapott információkat 

    Kérdéseket tesz fel 
    Válaszokat ad 
    Megfogalmazza a véleményét 
    Megérti mások kommunikációját 
    Figyelembe veszi mások véleményét 

5 3.  Szakmai kompetenciák  Rajzot értelmez 
    Szöveges, rajzos vázlatot értelmez 
    Alapvető rajzeszközöket használ 
    Mértani alapismeretekkel rendelkezik 
    Térbeli formát sík rajzon felismer 
    Színérzékét használja 
    Biztos kézzel rajzol egyenes vonalat 
    Biztos kézzel rajzol ívelt vonalat 
    Méréseket végez 

 

1.3.3 Faipari szakmacsoportban oktatott szakmáink 

1.3.3.1 Szakképzési kerettanterv a 34 543 02 asztalos szakképesítéshez 
1.2. 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 
a 

34 543 02 
ASZTALOS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 
 

I. A szakképzés jogi háttere 
 
A szakképzési kerettanterv      
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– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   
 

valamint      
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  
– a 34 543 02 Asztalos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet   
alapján készült.       
 
II. A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 
 
A szakképesítés megnevezése: Asztalos 
 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 11. Faipar 
 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVIII. Faipar 
 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 
 
Elméleti képzési idő aránya: 30 % 
 
Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 
 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot 
követően 140 óra 
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 
 

vagy iskolai előképzettség hiányában 
 
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 11. Faipar 
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 
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Szakmai előképzettség: -  
 
Előírt gyakorlat: -  
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
Pályaalkalmassági követelmények: - 
 
IV. A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 
alkalmazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 
- - 

 
Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 
részletei az alábbiak: nincs 
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 
nincs. 
 
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  
 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv 
nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 
Ögy  140  140 
10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 
Ögy  140  140 
11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 
Összesen: 2366 óra  2608 óra 

 
évfolyam heti óraszám éves óraszám heti óraszám éves óraszám 
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szabadsáv 
nélkül 

szabadsáv 
nélkül 

szabadsávval szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 
Ögy.  160 óra  160 óra 
2. évfolyam 31,5 óra/hét 1008 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 
Összesen: 2302 óra  2540 óra 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 
követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 
1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

0,5  

 

  

 

  0,5  

 

  

11499-12 
Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás II.     0,5    0,5  

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.     2    2  

11371-12 
Biztonságos 
munkavégzés  

Biztonságos 
munkavégzés 
alapjai 

  1      1  

Biztonságos 
munkavégzés 
gyakorlata 

 1      1   

10224-12 
Alapvető tömörfa 
megmunkálás 

Faipari szakmai és 
gépismeret 

2      2    

Faipari szakmai 
gyakorlat 

 7      8   

10225-12 
Asztalosipari 

Asztalosipari 
szerelési ismeretek 

1      1    
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szerelés Asztalosipari 
szerelési gyakorlat 

 2  2  2  4  2 

10226-12 
Asztalosipari 
termékek gyártása 

Szerkezettan-
szakrajz és 
technológia 

  4  4  4  4  

Asztalosipari 
szakmai gyakorlat 

   9  8,5  8  11 

10228-12 
Gépkezelés 

Gépkezelési 
ismeretek 

  1  1    2  

Gépkezelési 
gyakorlat 

   4  4    8 

10229-12 
Gyártáselőkészítési 
feladatok 

Faipari szakrajz 1      1    

Gyártáselőkészítési 
ismeretek 

  2  1  2  1  

Összes óra 4,5 10 8 15 8,5 14,5 10,5 21 10,5 21 
Összes óra 14,5 140 23 140 23 31,5 160 31,5 

 
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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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
 

Szakmai 
követelménymodul 

Tantárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás 
nélkül 

Óraszám 

Összesen 

Óraszám 

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

e gy ögy e gy ögy e gy e gy ögy e gy 

11500-12 
Munkahelyi egészség 
és biztonság  

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

18  

 

  

 

  18 18  

 

  18 

Munkavédelmi 
alapismeretek 

4      4 4    4 

Munkahelyek kialakítása 4      4 4    4 
Munkavégzés személyi 
feltételei 

2      2 2    2 

Munkaeszközök 
biztonsága 

2      2 2    2 

Munkakörnyezeti hatások 2      2 2    2 
Munkavédelmi jogi 
ismeretek 

4      4 4    4 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.     16  16   16  16 
Munkajogi alapismeretek     4  4   4  4 
Munkaviszony létesítése     4  4   4  4 
Álláskeresés     4  4   4  4 
Munkanélküliség     4  4   4  4 

11497-12 
Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I.     64  64   64  64 
Nyelvtani rendszerzés 1     10  10   10  10 
Nyelvtani rendszerezés 2     10  10   10  10 
Nyelvi készségfejlesztés     24  24   24  24 
Munkavállalói szókincs     20  20   20  20 
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11371-12 
Biztonságos 
munkavégzés 

Biztonságos 
munkavégzés alapjai 

  36    36   32  32 

Munka- és tűzvédelem   20    20   18  18 
Környezetvédelmi- és 
technológiai szabályok 

  10    10   9  9 

Faipari alapgépek, 
szerszámok, eszközök 
biztonságtechnikája 

  6    6   5  5 

Biztonságos 
munkavégzés gyakorlata 

 36     36  36   36 

Faipari szerszámok, 
eszközök 
biztonságtechnikája 

 12     12  12   12 

Faipari alapgépek 
biztonságtechnikája 

 18     18  18   18 

Munkabiztonság  6     6  6   6 

10224-12 
Alapvető tömörfa 
megmunkálás 

Faipari szakmai és 
gépismeret 

72      72 72    72 

Tömörfa megmunkálás 
kézi szerszámokkal, 
kisgépekkel 

24      24 24    24 

Fűrészelés és 
keresztmetszet- 
megmunkálás gépei és 
szerszámai 

24      24 24    24 

Alkatrészek felületi 
előkészítése, ellenőrzése 

6      6 6    6 

Alapszerkezetek 
kialakításának jellemző 
típusai és 
gyártástechnológiái 

18      18 18    18 

Faipari szakmai 
gyakorlat 

 252     252  288   288 
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Tömörfa megmunkálás 
kézi szerszámokkal, 
kisgépekkel 

 56     56  64   64 

Fűrészelés és 
keresztmetszet- 
megmunkálás gépei és 
szerszámai 

 50     50  56   56 

Alkatrészek felületi 
előkészítése, ellenőrzése 

 20     20  22   22 

Alapszerkezetek 
kialakításának jellemző 
típusai és 
gyártástechnológiái 

 126     126  146   146 

10225-12 
Asztalosipari 
szerelés 

Asztalosipari szerelési 
ismeretek 

36      36 36    36 

Szerelési dokumentáció 
használata, alkatrészek 
előszerelése 

12      12 12    12 

Alapszerkezetek és 
asztalosipari szerkezetek 
szerelése 

14      14 14    14 

Helyszíni szerelési 
feladatok 

10      10 10    10 

Asztalosipari szerelési 
gyakorlat 

 72  72  64 208  144  64 208 

Szerelési dokumentáció 
használata, alkatrészek 
előszerelése 

 72     72  72   72 

Alapszerkezetek és 
asztalosipari szerkezetek 
szerelése 

   72   72  72   72 

Helyszíni szerelési 
feladatok 

     64 64    64 64 
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10226-12 
Asztalosipari 
termékek gyártása 

Szerkezettan-szakrajz és 
technológia 

  144  128  272 144  128  272 

Bútorasztalos termékek 
típusai, szerkezete 

  72  28  100 72  28  100 

Épületasztalos termékek 
típusai, szerkezete 

    50  50   50  50 

Asztalosipari termékek 
készítésének technológiája 

  30  24  54 30  24  54 

Lapszerkezetű termékek 
gyártása 

  22  16  38 22  16  38 

Ragasztás, felületkezelés 
technológiája 

  20  10  30 20  10  30 

Asztalosipari szakmai 
gyakorlat    324  272 596  288  352 640 

Asztalosipari termékek 
típusai, készítése 

   135  170 305  115  220 335 

Lapszerkezetű termékek 
gyártása 

   105  60 165  95  76 171 

Ragasztás, felületkezelés 
technológiája 

   84  42 126  78  56 134 

10228-12 
Gépkezelés 

Gépkezelési ismeretek   36  32  68   64  64 
Faipari megmunkálás 
gépei, szerszámai 

  36  12  48   46  46 

Lapanyagok 
megmunkálása 

    10  10   9  9 

Felületkezelés gépei, 
berendezései 

    10  10   9  9 

Gépkezelési 
gyakorlat 

   144  128 272    256 256 

Faipari megmunkálás 
gépei, szerszámai 

   144  50 194    185 185 

Lapanyagok 
megmunkálása 

     50 50    45 45 
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Felületkezelés gépei, 
berendezései 

     28 28    26 26 

 10229-12 
Gyártáselőkészítési 
feladatok 

Faipari szakrajz 36      36 36    36 
Alapfogalmak, síkmértani 
szerkesztések 

6      6 6    6 

Ábrázolási módok, rajzok 
fajtái 

6      6 6    6 

Fakötések ábrázolása 24      24 24    24 
Gyártáselőkészítési 
ismeretek 

  72  32  104 72  32  104 

Anyagismeret   36  16  52 36  16  52 
Műszaki dokumentáció   6  16  22 6  16  22 
Vállalkozásműködtetés   18    18 18    18 
Számítástechnika a 
faiparban 

  12    12 12    12 

Összesen: 162 360 
140 

288 540 
140 

272 464 2086 378 756 
160 

336 672 2142 
Összesen: 522 828 736 2366 1134 1008 2302 
Elméleti óraszámok/aránya 722/30% 714 /30% 
Gyakorlati óraszámok/aránya 1644/70 % 1588/70% 

 
Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 
teljesülnie. 
 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A  
11500-12 azonosító számú 

 
Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 
kompetenciák 

 11500-12 
Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 
jelentőségét 

x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 

 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 
szervezési feltételeivel kapcsolatos 
munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 
követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 
képviselővel együttműködve részt vesz a 
munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 
megbetegedések hátrányos következményei 

x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 
szabályozása 

x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 
feltételei 

  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 
Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 
munkahelyeken 

     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  
Biztonsági szín- és alakjelek  x     
Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 
Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Visszacsatolási készség x    x  
Irányíthatóság   x  x  
Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Rendszerező képesség x    x x 
Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  
Helyzetfelismerés  x  x x  
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1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy  18 óra/18 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
1.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 
kompetenciák elsajátíttatása. 
Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  
1.3.  
1.4. Témakörök  

 
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek 4 óra/4 óra 
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 
munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek 
megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember 
egészségére és testi épségére 
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 
munkakörnyezet kóroki tényezők. 
A megelőzés fontossága és lehetőségei 
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások 
jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő 
megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt 
technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési 
intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai. 

 
1.3.2. Munkahelyek kialakítása 4 óra/4 óra 
Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 
Szociális létesítmények 
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Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek 
biztosítása, megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és 
kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 
felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző 
vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A 
kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 
Raktározás 
Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 
Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 
környezetvédelem célja, eszközei. 

 
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei 2 óra/2 óra 
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 
alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 
munkavédelmi ismeretek 
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága 2 óra/2 óra 
Munkaeszközök halmazai 

Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 
Munkaeszközök dokumentációi 

Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének 
dokumentációs követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) 
meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget 
tanúsító egyéb dokumentumok. 
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 
meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli 
és emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. 
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Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés 
ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

 
1.3.5. Munkakörnyezeti hatások 2 óra/2 óra 
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes 
anyagok és keverékek, stressz) 
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások 
valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a 
lehetőségei.  
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége 
a munkahelyen. 
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a 
munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A 
munkavállalók részvételének jelentősége 

 
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra/4 óra 
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és 
méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki 
egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 
követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, 
munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 
2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek 
rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. 
A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 
üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 
ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések 
fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés 
eszköze 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 
lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

263 



 

 

 
1.5. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
1.6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 
Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 
jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 
1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 
1.4. házi feladat x    
1.5. teszt x    

 
1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel  

x x  

A tanult (vagy egy 
választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 
ártalmai 

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

11499-12 azonosító számú 
 

Foglalkoztatás II. 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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FELADATOK 
Munkaviszonyt létesít  x  x     
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat     x    
Feltérképezi a karrierlehetőségeket      x   
Vállalkozást hoz létre és működtet       x  
Motivációs levelet és önéletrajzot készít      x   
Diákmunkát végez    x     

SZAKMAI ISMERETEK 
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 
munkavállaló felelőssége  x  x     
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák  x x      
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)  x x      
Álláskeresési módszerek     x    
Vállalkozások létrehozása és működtetése       x  
Munkaügyi szervezetek      x   
Munkavállaláshoz szükséges iratok    x     
Munkaviszony létrejötte    x     
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései  x  x     
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 
lehetőségei      x  x  
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 
pályaválasztási tanácsadás)       x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Köznyelvi olvasott szöveg megértése  x x x  x  
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban  x  x  x  x 
Elemi szintű számítógéphasználat  x x  x  x  
Információforrások kezelése  x  x  x  x 
Köznyelvi beszédkészség  x  x x  x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Önfejlesztés x  x  x  x  
Szervezőkészség     x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő készség    x x  x  
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Határozottság  x  x  x  x 
MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás  x x x  x  
Információgyűjtés  x  x  x  x 
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2. Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra 
 

2.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 
 

2.3. Témakörök  
 

2.3.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra 
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 
(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 
együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott 
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus 
munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, 
háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 
munka.  

 
2.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 
munkáltató által kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 
összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 
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2.3.3. Álláskeresés 4 óra 
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 
támogatások ismerete. 
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, 
önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél 
felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), 
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 
(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs 
Portál (NPP).  
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 
szerepe. 
 
2.3.4. Munkanélküliség 4 óra 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 
megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való 
törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 
munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 
közfoglalkozatás főbb szabályai 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 
béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 
pszichológiai tanácsadás. 
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2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 
 

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    
1.4. megbeszélés  x   
1.5. vita  x   
1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   
1.11. házi feladat   x  

 
2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
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so
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rt

- 
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sz
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

 x   
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2.4. Tesztfeladat megoldása  x   
 

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

11497-12 azonosító számú 
 

Foglalkoztatás I. 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
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FELADATOK 
Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 
vonatkozással) 

x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 
formanyomtatványt kitölt 

x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 
együttműködés melletti munkát végez 

   x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Idegen nyelven:         

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok       

x 

a munkakör alapkifejezései       x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 
nyelven 

x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 
feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 
való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Nyelvi magabiztosság  x  x  x   
Kapcsolatteremtő készség    x  x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Információgyűjtés    x  x   
Analitikus gondolkodás      x   
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3. Foglalkoztatás I. tantárgy 64 óra/64 óra 
 

3.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 
szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű 
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló 
idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a 
munkáját.  
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy 
alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, 
illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve 
történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztés és az induktív 
nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó 
társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon 
meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  
Idegen nyelvek 

 
3.3. Témakörök 

 
3.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1 10 óra/10 óra 
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 
vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 
kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a 
jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű 
mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a 
diák alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett 
feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az 
elvégezendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó 
kérdések megértse, valamint a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű 
mondatokban is képes lesz reagálni. 
A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető 
igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 
3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 10 óra/10 óra 
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a 
jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, 
szükségesség) - használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen 
nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. 
Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven 
feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető igeidő, a segédigék által 
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biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend 
alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy 
munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő 
maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi 
meghallgatás során.  

 
3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés  24 óra/24 óra 
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/  
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák 
idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív 
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív 
memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az 
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját 
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy 
a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb 
fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív 
memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: 
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, 
kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két 
fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörök: 
- személyes bemutatkozás 
- a munka világa 
- napi tevékenységek, aktivitás 
- étkezés, szállás 
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival 
ismerkedik meg a nyelvtanuló. 
 
3.3.4. Munkavállalói szókincs  20 óra/20 óra 
/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon bemutatkozni 
kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén 
alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 
Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. 
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör 
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tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt 
kifejezéseket sajátítja el. 
 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 
formában zajlik. 

 
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, 
mind pedig a tanulói tevékenységformák. 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  
1.3. megbeszélés   x  
1.5. szemléltetés   x  
1.7. kooperatív tanulás  x   
1.8. szerepjáték  x   
1.9. házi feladat x    

1.10. 
digitális alapú 
feladatmegoldás 

x    

 
3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x  x  

1.6. Információk feladattal vezetett x    
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rendszerezése 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x    

3. Komplex információk körében     
3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

  x  

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  
 

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

11371-12 azonosító számú 
 

Biztonságos munkavégzés 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 11371-12 azonosító számú, Biztonságos munkavégzés megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

11371-12 
Biztonságos munkavégzés 

Biztonságos 
munkavégzés 

alapjai 

Biztonságos 
munkavégzés 

gyakorlata 

M
un

ka
- é

s 
tű

zv
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el
em

 

K
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M
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bi

zt
on

sá
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FELADATOK 
Betartja a munka- és balesetvédelmi előírásokat x       x  
Betartja a biztonságtechnikai előírásokat x       x  
Betartja a tűzvédelmi előírásokat x     x 
Betartja a környezetvédelmi előírásokat  x     
Betartja a karbantartásra vonatkozó előírásokat   x x x  
Betartja a gépek biztonságos használatára vonatkozó 
előírásokat 

  x  x x 

Kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, munkaterületet 
előkészít 

  x x   

Gépeket, szerszámokat ellenőriz, beállít   x  x  
Biztonságtechnikai eszközöket beállít   x  x  

SZAKMAI ISMERETEK 
Munkabiztonsági szabályok, rendeletek x      
Munkavégzési környezeti és technológiai szabályok x     x 
Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei x      
Elsősegélynyújtás x     x 
Tűzvédelem x     x 
Tűzoltó berendezések és eszközök feladatai x     x 
Tűzkárbejelentés x     x 
Érintésvédelmi szabályok, előírások x   x x x 
Környezetvédelem  x     
Faipari hulladék kezelésének előírásai  x    x 
Faipari termékek készítésének általános 
követelményei 

 x     

A faipari munkavégzés feltételei   x   x 
Géptani alapfogalmak   x    
Kéziszerszámok, kézi kisgépek   x x   
Faipari alapgépek felépítése, szerszámai és beállításai   x  x  
Faipari alapgépek kezelésének szabályai és   x  x  
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biztonságtechnikai előírásai 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási 
útmutatók 

  x  x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata    x x x 
Gépek, szerszámok biztonságos használata    x x x 
Köznyelvi és szakmai szöveg hallás utáni megértése x x x    
Olvasott köznyelvi és szakmai szöveg megértése x x x    

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Precizitás    x x  
Döntésképesség    x x x 
Kézügyesség    x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő készség      x 
Közérthetőség x x x    
Kompromisszumkészség      x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Gyakorlatias feladatértelmezés    x x x 
Problémaelemzés,-feltárás x x x    
Rendszerező képesség x x x    
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4. Biztonságos munkavégzés alapjai tantárgy 36 óra/32 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
4.1. A tantárgy tanításának célja 
A biztonságos munkavégzés alapjai elméleti oktatás célja, hogy a tanulókat 
felkészítse a munkaterületen jelentkező munkavédelmi, tűzvédelmi és 
környezetvédelmi feladatok ellátására, a faipari alapgépekkel, szerszámokkal, 
eszközökkel történő körültekintő és elővigyázatos munkavégzés szabályainak 
elsajátítására. A tantárgy oktatása során felelős, környezettudatos magatartás 
alakuljon ki a tanulókban. 

 
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
4.3.Témakörök  

 
4.3.1. Munka- és tűzvédelem 20 óra/18 óra 
A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete és fontosabb jogszabályai. 
A munkáltató és munkavállaló jogai és kötelességei. 
A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei.  
Az anyagmozgatás és anyagtárolás biztonságtechnikája. 
Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése. 
Balesetek kivizsgálása, nyilvántartása. 
Tennivalók baleset esetén. 
Az elsősegélynyújtás szabályai. 
Szakhatóságok jogai. 
Egészséges munkahelyek kialakítása, szervezeti intézkedések.  
Gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése. 
Kéziszerszámok biztonságos használata. 
Munkabiztonsági felszerelések, eszközök, védőruhák használata. 
Egyéni és kollektív védőfelszerelések használata a biztonságos 
munkavégzéshez. 
A foglalkozási ártalom fogalma, csoportosítása, okai, következményei, valamint 
megelőzésének lehetőségei. 
Foglalkozási betegségek. 
Foglalkozás-egészségügy tárgykörei (munkaélettan, munkalélektan, 
munkakörülményi tényezők, munkakultúra). 
Orvosi alkalmassági vizsgálatok. 
Személyi higiénia. 
Ergonómia. 
A tűzvédelem célja és feladatai. 
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Az égés feltételei, fajtái. 
Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba sorolás. 
Tűzoltó anyagok és eszközök, kezelésük. 
Tennivalók tűz esetén, tűzoltási módok.  
A villamosság biztonságtechnikája. 
Érintésvédelem. 

 
4.3.2. Környezetvédelmi- és technológiai szabályok 10 óra/9 óra 
Ökológiai alapismeretek. 
A környezet- és természetvédelem fogalma, jelentősége. 
Környezetvédelem eszközei, módszerei. 
A víz, a levegő, a talaj, a környezet tisztaságának védelme. 
A fa- és bútoriparban keletkező hulladékok feldolgozása, tárolása, 
ártalmatlanítása. 
Beruházások környezetvédelmi előírásai. 
A faipari beruházás előkészítése, szakhatóságok előírásai és telephely 
engedélyezési eljárás. 
Szennyvíz- és hulladékkezelés. 
Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása.  
Biztonsági adatlapok, R-S mondatok.  
Zajvédelem. 

 
4.3.3. Faipari alapgépek, szerszámok, eszközök biztonságtechnikája  

 6 óra/5 óra 
Biztonságtechnika a faiparban. 
Ergonómiai előírások, gépek kezelhetősége. 
Faipari gépek üzemeltetésének környezeti szempontjai. 
Faipari alapgépek működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges ismeretek.  
Alapvető kéziszerszámok, kézi kisgépek biztonságtechnikája.  
Elsősegély-nyújtási ismeretek. 

 
4.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 
 

4.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
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4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés   x - 
1.4. házi feladat x   - 

 
4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x   - 

1.2. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Tesztfeladat megoldása x   - 
3. Képi információk körében     

3.1. Munkavédelemi táblák értelmezése   x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése  x  - 
5. Csoportos munkaformák körében     

5.5. Csoportos versenyjáték  x  - 
 

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

 
5. Biztonságos munkavégzés gyakorlata tantárgy  36 óra/36 óra* 

*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 
 

5.1.A tantárgy tanításának célja 
A biztonságos munkavégzés gyakorlata oktatás célja, hogy felkészítse a tanulókat 
a faipari alapgépek, szerszámok, eszközök biztonságos használatára. A tantárgy 
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oktatása során elsajátított kompetenciák birtokában a tanulók képesek legyenek a 
faipari termelésben a kézi és gépi munkavégzés szabályainak maradéktalan 
betartására, a munkabiztonsági eszközök, felszerelések használatára, a gépek, 
szerszámok biztonságos használatára. 

 
5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

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

 
5.3.Témakörök  

 
5.3.1. Faipari szerszámok, eszközök biztonságtechnikája  12 óra/12 óra 
Műhelyrend. 
Padszerszámok, közös szerszámok. 
Szerszámok tárolása. 
Szerszámok tárolása munka közben. 
Kéziszerszámok kezelése, fűrészek, gyaluk, vésők, fúrók, kalapácsok. 
Egyéb szerszámok biztonságos használata.  

 
5.3.2. Faipari alapgépek biztonságtechnikája    18 óra/18 óra 
Faipari gépek rendeltetése, biztonságos beállítása. 
Védőberendezések, védőeszközök használata. 
Faipari gépek biztonságos üzemeltetése, karbantartása. 
A gépek üzemi körülményei, gépápolás. 
Gépi szerszámok kezelése, tárolása. 
Gépi szerszámok biztonságos szállítása és tárolása, szerszámok 
ellenőrzése. 
Gépi munkavégzés szabályai. 

 
5.3.3. Munkabiztonság 6 óra/6 óra 
A munkahely rendje, anyagok rakatolása megmunkálás közben.  
Magatartási szabályok a műhelyben, testtartás megmunkálás közben. 
Környezeti és technológiai szabályok munkavégzés közben. 
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása. 
Elsősegélynyújtás. 
Tűzoltó berendezések és eszközök használata. 
Tűzkárbejelentés. 
Érintésvédelmi szabályok, előírások a műhelyben. 
Faipari por-forgács elszívása, faipari hulladék kezelése. 

 
5.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezet 
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5.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek 
(ajánlás) 

 
5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. Gyakorlati munkavégzés körében     
1.2. Műveletek gyakorlása x    

1.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján 

 x   

2. Üzemeltetési tevékenységek körében     

2.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 
szempontok alapján 

 x   

2.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés  x   

2.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 
megfigyelése 

 x   

2.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 
üzemeléséről 

x    

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

  

Sor-
szám 

Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 
1.4. megbeszélés  x  - 
1.6. szemléltetés  x  - 
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A  

10224-12 azonosító számú 
 

Alapvető tömörfa megmunkálás 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 10224-12 azonosító számú, Alapvető tömörfa megmunkálás megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10224-12 
Alapvető tömörfa megmunkálás 

Faipari szakmai és 
gépismeret 

Faipari szakmai 
gyakorlat 
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FELADATOK 
Kézi szerszámokat használ x   x x   x 
Porelszívót ellenőriz, bekapcsol x x  x x x  x 
Ellenőrzi az alapgépek paramétereit, működését   x  x  x  x 
Szabászati tevékenységet végez x x   x x   
Keresztmetszeti megmunkálást végez  x x   x x   
Fúrási műveleteket végez    x    x 
Csiszolási műveleteket végez    x    x  
Szerkezeti kötéseket kialakít     x    x 
Faipari alapszerkezeteket készít    x    x 
Gyártásközi ellenőrzést végez    x    x  
Lambéria, padló, parketta alapanyagot készít  x  x  x  x 
Lépcsőlapok, lépcsőkorlátok gyártását végzi  x  x  x  x 
Fahulladékot feldolgoz  x    x    

SZAKMAI ISMERETEK 
Gyártási utasítások értelmezése     x    x 
Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések 
használata 

x x  x x x  x 

Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken  x    x   
Fűrészelés   x    x   
Gyalulás  x    x   
Fúrás x    x    
Csiszolás   x    x  
Csiszolóanyagok   x    x  
Faipari alapgépeken alkalmazható szerszámok 
jellemzői 

x x   x x   

Szerszám-karbantartási feladatok  x    x   
Minőségbiztosítási feladatok    x x   x x 
Forgácsolással kapcsolatos számítások x x       
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Anyaggazdálkodási feladatok  x  x  x  x 
Megmunkálási ráhagyások, anyagkihozatal számítás x x  x x x  x 
Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata x   x x   x 
A faanyagok műszaki tulajdonságai x x  x x x  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Faipari rajz olvasása, értelmezése  x x  x x x  x 
Számolási készség, alapvető összefüggések ismerete x   x x   x 
Gépek, szerszámok biztonságos használata x x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Precizitás x x x x x x x x 
Önállóság  x x  x x x  x 
Kézügyesség     x x  x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Segítőkészség   x  x    x 
Közérthetőség  x  x  x  x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 
Körültekintés, elővigyázatosság      x x x x 
Gyakorlatias feladatértelmezés     x x x x 
Problémamegoldás, hibaelhárítás x x  x x x x x 
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6. Faipari szakmai és gépismeret tantárgy  72 óra/72 óra* 

*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 
 

6.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanulók számára olyan alapképzést nyújtson, mely alapja lehet a faipari szakmák 
speciális tananyagainak. Megismertesse a tanulókkal a fa megmunkálásának kézi 
technológiáit, a faipari alapgépek szerkezetét és működési elvét, tegye alkalmassá a 
tanulókat a szakelméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására. 

 
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

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

 
6.3. Témakörök  

 
6.3.1. Tömörfa megmunkálás kézi szerszámokkal, kisgépekkel 

 24 óra/24 óra 
A forgácsolás elmélete. 
Faipari szerszámok és kézi kisgépek (fűrész-, maró- és csiszológépek, fúrógépek, 
oszlopos fúró). 
Forgácsoló szerszámok jellemzői egyenes és körpályán mozgó szerszámoknál. 
Jellemző szögek és hatásuk a felületi finomságra. 
Forgácsoláshoz szükséges mozgások (főmozgás, mellékmozgás). 
Forgácsoló sebesség, előtoló sebesség. 
Forgácsolás egyenes vonal mentén. 
Forgácsolás ív mentén. 
Forgácsolással összefüggő szakmai számítások (jellemző szögek, áttétel, 
fűrészszalag hossza, vastagsága, körfűrészek forgácsolási sebessége, előtoló 
sebessége, gyalugép forgácsolási sebessége, előtoló sebessége). 
Kézi szerszámok műhelyszintű használata. 
Kézi szerszámok (fűrészek, gyaluk, vésők, fúrók) fajtái és alkalmazásuk. 
Kézi csiszolásnál használt anyagok és felhasználásuk. 
Darabolás, szélezés, szeletelés, hibakiejtés, sík és térgörbék vágása. 
Szelvény méretre alakítása kézi szerszámokkal, faipari kisgépekkel. 
Fűrészáru lap és él gyalulása derékszögben, méretre munkálás kézi 
szerszámokkal, faipari kisgépekkel. 
Faipari kézi gépek működtetése és biztonságtechnikája. 
Kézi fűrészgépek: körfűrészek, láncfűrészek, dekopír-fűrészek, rezgőfűrészek, 
szúrófűrészek működése, alkalmazása. 
Kézi gyalugépek működése, alkalmazása. 
Kézi fúrógépek működése, alkalmazása. 
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Kézi marógépek (felsőmaró gép, laposcsap/lamelló marógép) működése, 
üzemeltetése, alkalmazása. 
Kézi csiszológépek (szalag, korong, rezgő) működése, üzemeltetése, alkalmazása. 
Kézi gépeknél használt por- és forgácselszívók. 
Kézi gépek biztonságtechnikai előírásai, szabályai. 
Műhelyben betartandó általános biztonságtechnikai szabályok. 

 
6.3.2. Fűrészelés és keresztmetszet-megmunkálás gépei és szerszámai  

 24 óra/24 óra 
Megmunkáló gépek, szerszámok (szalag- és körfűrészgépek, gyalugépek). 
Szalagfűrészek működése és felhasználása, üzemeltetési szabályai. 
Körfűrészek működése és felhasználása, üzemeltetési szabályai. 
Egyengető gyalugépek működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai. 
Vastagsági gyalugépek működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai. 
Fűrész- és gyalugépeknél használt por- és forgácselszívók. 
Kiegészítő berendezések, sablonok, munkadarabok ellenőrzése. 
Fűrész- és gyalugépek biztonságtechnikai előírásai. 
Gépteremben betartandó általános biztonságtechnikai szabályok. 
Darabolás, szélezés, szeletelés, hibakiejtés. 
Sík és térgörbék vágása. 
Szelvény méretre alakítása faipari fűrészgépekkel. 
Fűrészáru lap és él gyalulása derékszögben. 
Méretre munkálás faipari gyalugépeken. 

 
6.3.3. Alkatrészek felületi előkészítése, ellenőrzése 6 óra/6 óra 
Csiszolási műveletek végzése kézzel és kisgépekkel. 
Kézi és gépi csiszolóanyagok ismertetése. 
Kézi csiszológépeken (szalag, tárcsás, rezgő) végezhető technológiák. 
Sík, mart, profilozott felületek csiszolása. 
Sarkok, élek letörése. 

 
6.3.4. Alapszerkezetek kialakításának jellemző típusai és 

gyártástechnológiái 18 óra/18 óra 
Faipari alapszerkezetek (lap-, keret-, káva- és állványszerkezetek). 
Toldások, fakötések. 
Egyszerű szélesbítő toldások (egyenes élillesztéssel, idegencsappal, gépi 
toldással) szerkezeti kialakítása, felhasználási területei. 
Egyszerű hosszabbító toldások (rálapolással, gépi toldással) kialakítása és 
alkalmazásai. 
Alap keretkötések (ollós csapozás, vésett csapozás) kialakításai, felhasználási 
területei. 
Alap kávakötések (egyenes és fecskefarkú fogazások) kialakítása és alkalmazásai. 
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6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 
 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorsz
ám 

Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés   x - 
1.4. házi feladat x   - 

 
6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
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1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x   - 

1.2. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x   - 

1.3. Információk önálló rendszerezése   x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 
 

6.6.A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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7. Faipari szakmai gyakorlat tantárgy  252 óra/288 óra* 

*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 
 

7.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanulók ismerjék meg a faanyag tulajdonságait, megmunkálási lehetőségeit, 
tanulják meg használni a kéziszerszámokat és kezelni a faipari alapgépeket.  
A tanulók legyenek képesek felismerni a leggyakrabban használatos fafajokat és a 
felhasználásukat megnehezítő fahibákat, ismerkedjenek meg az asztalos szakma 
tevékenységi körével, lehetőségeivel, munkamódszereivel. 

 
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
7.3. Témakörök  

 
7.3.1. Tömörfa megmunkálás kézi szerszámokkal, kisgépekkel 56 óra/64 óra 
Természetes fából készülő alkatrészek szabása, darabolása, szeletelése, kézi 
szerszámokkal és kézi kisgépekkel (gépek, berendezések, szerszámok ellenőrzése, 
szerszámok beállítása, működtetése). 
Kézi fűrészek általános ismertetése (fűrészfog jellemzői, szögei, élezés menete, 
terpesztés-oldallapsúrlódás csökkentés). 
Fűrészelési gyakorlat (szükséges mérő- és rajzoló eszközök ismertetése, 
használata, anyagkiosztás). 
Fűrészelési technológia - anyagbefogás, rögzítési módok, ellenőrzés, 
munkavédelem. 
Fűrészelési gyakorlatok. 
Kézi körfűrész gépek, dekopír-, szúró-, rezgőfűrészek bemutatása, használata. 
Gépi fűrészelési gyakorlatok.  
Keresztmetszet megmunkáló kézi szerszámok és gépek, gépekhez tartozó 
szerszámok jellemzői, késcsere, gépbeállítás. 
Simító gyalu bemutatása, nagyolási gyakorlatok. 
Eresztő gyalu felépítése, forgácstörő szerepe, egyengetési gyakorlat, kézjegy 
szerepe. 
Derékszögű síkok képzése, méretre gyalulás, önellenőrzés. 
Gépi gyaluszerszámok, késcsere, késbeállítás, kiegyensúlyozás eszközei, 
használatuk. 
Méretre gyalulás, méretellenőrzés. 
Hosszú, rövid, görbe és csavarodott alkatrészek egyengetése. 
Biztonságtechnika, baleset-megelőzés. 
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Kézi marógépek, marószerszámok, szerszámcsere, gépbeállítás, 
biztonságtechnikai eszközök és berendezések alkalmazása, marási típusok. 
Felsőmarógép bemutatása, használata.  
Laposcsap (lamelló) marógép bemutatása, használata.  
Kézi és állványos fúrógépek, fúrószerszámok, szerszámcsere, gépállítás, fúrási 
típusok, technológiák. 

 
7.3.2. Fűrészelés és keresztmetszet-megmunkálás gépei és szerszámai  

 50 óra/56 óra 
Megmunkáló gépek, szerszámok (szalag- és körfűrészgépek, gyalugépek). 
Gépi fűrészszerszámok (fűrészszalagok, körfűrészlapok és azok típusainak 
bemutatása) felépítése, beállítása. 
Asztalos szalagfűrészgép felépítése, beállítása, szalagcsere, fűrészelési gyakorlat. 
Asztalos körfűrészgép felépítés, beállítása, az elővágó körfűrészlap szerepe. 
Fűrészelés gyakorlása, darabolás, szélezés, szeletelés, íves (sík és térgörbe) 
alkatrészek kialakítása. 
Gépi gyaluszerszámok, késcsere, késbeállítás, kiegyensúlyozás eszközei, 
használata, gyalulási gyakorlat. 
Egyengetés, vastagolás, teljes keresztmetszetű megmunkálás gyakorlása, méretre 
gyalulás, méretellenőrzés. 
Hosszú, rövid, görbe és csavarodott alkatrészek egyengetése. 
Biztonságtechnika, baleset-megelőzés. 

 
7.3.3. Alkatrészek felületi előkészítése, ellenőrzése 20 óra/22 óra 
Csiszolási típusok, kézzel, kisgépekkel. 
Csiszolóanyagok. 
Természetes fa csiszolási technológiái (színlőpenge használata), natúr, pácolt, 
mázolt, lazúr, lakkozott felület alá. 
Csiszolópapírok, kézi szalagcsiszoló gép, vibrációs és korongcsiszoló gépek 
használata, működése. 
Csiszolási gyakorlatok - tömörfa alkatrészek, kávák csiszolása. 
Méret- és minőség-ellenőrzés. 
A gyártásközi ellenőrzések meghatározása, a dokumentálás tartalmi és formai 
követelményei. 

 
7.3.4. Alapszerkezetek kialakításának jellemző típusai és gyártástechnológiái  

 126 óra/146 óra 
Faipari szélesbítő és hosszabbító toldások készítése kézi szerszámokkal, 
kisgépekkel. 
Szélesbítő toldás egyenes élillesztéssel. 
Szélesbítő toldás idegen csappal. 
Hosszabbító toldás rálapolással, egyenes vagy ferde élillesztéssel. 
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Keret- és kávakötések kézi szerszámokkal, kézi és faipari gépekkel. 
Sarokkötések lapolással, 90°-os illesztésű lapolással (alkalmazási terület, műveleti 
sorrend, összerajzolás menete, alkalmazott szerszámok), vállazás. 
Sarokkötés ollós csapozással, 90°-os illesztéssel, egy oldalon (összerajzolás, 
fűrészelés, vésés). 
Sarokkötés ollós csappal 1/3 aljazással, 2/3-os aljazással (összerajzolás, aljazott 
méretek, vállazási méretek összhangja). 
Sarokkötés fészkes szakállas vésett- csappal, átmenő szakállas vésett- csappal. 
„T” kötés átvésett csappal. 
Kávakötések kézi szerszámokkal és gépekkel. 
Hevederek és csap készítése kézi szerszámokkal és gépekkel. 
Egyenes fogazás, nyílt, félig takart fecskefarkú fogazás kézi szerszámokkal, 
gépekkel.  
Köldökcsaphely-fúrás, fúrógépek szerszámai, felépítésük, működésük. 
Idegen csap helyének marása, laposcsap/lamelló helyének marása. 
Egyszerű munkadarabok készítése. 
Alapszerkezetek gyakorlása kézi szerszámokkal és gépekkel. 

 
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezet 
 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés  x  - 

 
7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so
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rt

- 
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ás
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sz

tá
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- 
ke
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t 

5. Csoportos munkaformák körében     
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5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     
6.2. Műveletek gyakorlása  x  - 

6.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján 

 x  - 

 
7.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A  
10225-12 azonosító számú 

 
Asztalosipari szerelés 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10225-12 azonosító számú, Asztalosipari szerelés megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10225-12 
Asztalosipari szerelés 

Asztalosipari 
szerelési ismeretek  

Asztalosipari 
szerelési gyakorlat  
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FELADATOK 
Szerelési dokumentációt értelmez x x x x x x 
Előszerelési műveleteket végez x   x   
Asztalosipari alapszerkezeteket szerel  x   x  
Összeállítja a terméket a technológiai sorrend, illetve a 
szerelési utasítás szerint 

 x   x  

Helyszíni szerelést végez   x   x 
SZAKMAI ISMERETEK 

Kézi szerszámok, kézi kisgépek használata x x x x x x 
Összeállítási feladatok megszervezése x x  x x  
Ragasztók felhasználása x x x x x x 
Csiszolóanyagok felhasználása x x x x x x 
Helyszíni szerelési műveletek   x   x 
Pneumatikus kézi kisgépek használata  x x  x x 
Kézi szorítóeszközök x x x x x x 
Keretprések, korpuszprések  x   x  
Termék gyártástechnológiai leírások értelmezése x   x   
Vasalatok, szerelvények, szerelés anyagai x x x x x x 
Rögzítés-technikai alapismeretek   x   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Faipari rajz olvasása, értelmezése x x x x x x 
Építőipari rajz olvasása, értelmezése   x   x 
Számolási készség, alapvető összefüggések ismerete x x x x x x 
Gépek, szerszámok biztonságos használata x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x x x x x 
Önállóság   x   x 
Szervezőkészség x   x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
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Határozottság   x   x 
Irányíthatóság  x x  x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés    x x x 
A környezet tisztántartása x x x x x x 
Körültekintés, elővigyázatosság   x   x 
 
 
  

298 



 

 

8. Asztalosipari szerelési ismeretek tantárgy  36 óra/36 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
8.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló ismerje meg az asztalosipari szereléshez, javításához szükséges 
technológiai folyamatokat. A szerelési dokumentáció alapján legyen képes 
elvégezni a különböző szerelési feladatokat kéziszerszámokkal, gépesített 
kéziszerszámokkal és gépekkel. 

 
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
8.3. Témakörök  

 
8.3.1. Szerelési dokumentáció használata, alkatrészek előszerelése 

 12 óra/12 óra 
Szerelési dokumentációk, rajzok értelmezése, készítése. 
A minőségbiztosítás alapjai, az ISO rendszer elve, minőségbiztosítás esetei a 
szereléskor a bútor- és faiparban. 
Alkatrészek méret- és, minőségellenőrzése, dokumentációja. 
Szereléshez szükséges megmunkálások pozícionálása, jelölése, beállítások (pl.: 
fiókcsúszók korpuszban, vasalathely, idegencsap helye, fakötések előkészítése, 
mosogatótálcák helyének kivágása, stb.). 

 
8.3.2. Alapszerkezetek és asztalosipari szerkezetek szerelése 14 óra/14 óra 
Alapszerkezetek – idegencsapos szerkezetek – kialakításának alapjai, 
módszerei. 
Alapszerkezetek – szerkezeti ragasztások – kialakításának alapjai, módszerei. 
Alapszerkezetek – szerkezeti vasalással kialakított kötések – kialakításának 
alapjai, módszerei. 
Alapszerkezetek – bontható „mechanikus”szerkezeti kötések – kialakításának 
alapjai, módszerei. 
Különböző, a termék összeállításához szükséges furatok, fészkek, nútok, stb. 
kialakításának alapjai, módszerei. 
Asztalosipari alapszerkezetek (korpusz, káva, keret, állványszerkezet) 
elkészítése, alkalmazható technológiák. 
Asztalosipari termék szerkezeti összeállítása, technológiai sorrend és szerelési 
dokumentáció alapján. 
Asztalosipari termék vasalatainak szerelése, termék összeállítása, beállítása. 
Kiegészítők, kellékek, díszítőelemek szerelése, hibajavítási lehetőségek. 
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8.3.3. Helyszíni szerelési feladatok 10 óra/10 óra 
Asztalosipari termék csomagolása, előkészítése szállításra, helyszíni szerelésre. 
Szerelési dokumentációk, rajzok értelmezése, készítése. 
Bútoripari termékek helyszíni szerelésének alapjai. 
Belsőépítészeti termékek helyszíni szerelésének alapjai. 
Kültéri asztalosipari termékek helyszíni szerelésének alapjai. 
Épületasztalos-ipari termékek helyszíni szerelésének alapjai. 

 
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 
 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés   x - 
1.4. házi feladat x   - 

 
8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
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so
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rt

- 
bo
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ás
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sz

tá
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- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x   - 

1.2. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x   - 

1.3. Információk önálló rendszerezése   x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 
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8.6. A tantárgy értékelésének módja 

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

9. Asztalosipari szerelési gyakorlat tantárgy  208 óra/208 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
9.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló az elméletben elsajátított szerelési ismereteket a gyakorlatban képes 
legyen alkalmazni. A tanuló értelmezze a szerelési dokumentumokat, és az 
asztalosipari szerkezetek szerelését a műveletekhez szükséges szerszámok és 
gépek kiválasztásával és kezelésével el tudja végezni. 

 
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 
 

9.3. Témakörök  
 

9.3.1. Szerelési dokumentáció használata, alkatrészek előszerelése  
 72 óra/72 óra 

Szerelési dokumentációk, rajzok értelmezése. 
Alkatrészek méret- és minőségellenőrzése, dokumentálása. 
Szereléshez szükséges megmunkálások pozícionálása, jelölése, beállítása 
(fiókcsúszók korpuszban, vasalathely, idegencsap helye, fakötések 
előkészítése). 

 
9.3.2. Alapszerkezetek és asztalosipari szerkezetek szerelése 72 óra/72 óra 
Alapszerkezetek – idegencsapos szerkezetek – kialakítása. 
Alapszerkezetek – szerkezeti ragasztások – kialakítása. 
Alapszerkezetek – szerkezeti vasalással kialakított kötések – kialakítása. 
Alapszerkezetek – bontható „mechanikus”szerkezeti kötések – kialakítása. 
Különböző, a termék összeállításához szükséges furatok, fészkek, nútok 
kialakítása, előkészítése. 
Egyéb bútoralkatrészek beépítésének előkészítése (mosogató, kézmosó, tükör, 
üveg). 
Asztalosipari alapszerkezetek, korpusz, káva elkészítése. 
Asztalosipari alapszerkezetek szerelésének előkészítése. 
Asztalosipari alapszerkezetek (korpusz, káva, keret, állványszerkezet) 
elkészítése. 
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Asztalosipari termék szerkezeti összeállítása technológiai sorrend és szerelési 
dokumentáció alapján. 
Asztalosipari termék vasalatainak szerelése, termék összeállítása, szerelése, 
beállítása. 
Kiegészítők, kellékek, díszítőelemek szerelése. 
Asztalosipari termék hibajavítása. 

 
9.3.3. Helyszíni szerelési feladatok 64 óra/64 óra 
Asztalosipari termék csomagolása, előkészítése szállításra, helyszíni szerelésre. 
A helyszíni felmérés elvégzése. 
A helyszíni felmérés dokumentációjának elkészítése, vázlatrajz készítése. 
Helyszíni szerelés előkészítése szerelési dokumentációk, rajzok, szerelési 
utasítások alapján. 
A helyszíni szereléshez szükséges gépek, szerszámok, segédanyagok 
(ragasztóanyagok, rögzítőelemek, csavarok). 
Bútoripari termékek helyszíni szerelése. 
Belsőépítészeti termékek helyszíni szerelése. 
Épületasztalos-ipari termékek helyszíni szerelése. 

 
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezet 
 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés  x  - 

 
9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
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5. Csoportos munkaformák körében     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     
6.2. Műveletek gyakorlása  x  - 

6.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján 

 x  - 

 
9.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A  
10226-12 azonosító számú 

 
Asztalosipari termékek gyártása 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10226-12 azonosító számú, Asztalosipari termékek gyártása megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10226-12 
Asztalosipari termékek gyártása 

Szerkezettan-szakrajz és 
technológia 

Asztalosipari 
szakmai 

gyakorlat 
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FELADATOK 
Korpuszbútorokat, tároló bútorokat gyárt x  x      
Asztalokat gyárt x  x      
Ülőbútorokat készít x  x      
Fekvőbútorokat készít x  x      
Kiegészítő bútorokat gyárt x  x      
Irodai bútorokat gyárt x  x      
Lapok, lemezek szabását végzi    x   x  
Felület-előkészítést, egalizáló csiszolást végez    x   x  
Ragasztási műveleteket végez     x   x 
Éllezárást végez    x   x  
Sík-és íves felület furnéroz    x   x  
Furnérozott felület előkészítését végzi    x   x  
Felületkezelést végez     x   x 
Beépített bútorokat készít  x x      
Ajtókat és ablakokat készít  x x   x   
Fém-műanyag kombinált nyílászárókat gyárt  x x   x   
Spaletta és zsalugáter készítését végzi  x x   x   
Árnyékolástechnikai berendezéseket gyárt, szerel  x x   x   
Lépcsők és korlátok készítését végzi  x x   x   
Padlók, parketták gyártását, lerakását végzi  x x   x   
Faburkolatokat készít  x x   x   
Egyéb asztalosipari termékeket gyárt  x x   x   
Épületasztalos-ipari szerkezeteket elhelyez és rögzít  x x   x   
Épületasztalos-ipari szerelvényeket, vasalatokat 
felszerel, beállít  x x   x   

SZAKMAI ISMERETEK 
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Formaterv készítése x x       
Metszeti rajz készítése x x       
Csomóponti rajz készítése x x       
Alkatrészrajzok készítése x x       
Bútortípusok rendeltetése, formai, szerkezeti 
kialakítása 

x x       

Fa- és egyéb anyagok alkalmazása   x   x   
Lapok, lemezek szabás technológiája    x   x  
Szabástérkép, darabjegyzék készítése, használata    x   x  
Lapanyagokkal kapcsolatos számítások    x   x  
Felület- előkészítés anyagai     x   x 
Csiszolóanyagok felhasználása     x   x 
Ragasztási technológiák     x   x 
Ragasztással kapcsolatos számítások     x   x 
Furnérok fajtái, tulajdonságai, felhasználása   x    x  
Furnérozási technológiák   x    x  
Felület-előkészítési és felületkezelési technológiák     x   x 
Felületkezelő anyagok     x   x 
Ajtók, ablakok szerkezeti kialakítása, nyitásiránya  x x   x   
Üvegek felhasználási módjai, üvegezési feladatok  x x   x   
Árnyékolástechnikai berendezések szerkezete  x x   x   
Padlók, parketták, falburkolatok szerkezete  x x   x   
Faburkolatok készítésének technológiája  x x   x   
Lépcsők szerkesztése, készítése  x x   x   
Épületasztalos munkák vasalatai, szerelési technikák  x x   x   
Kiegészítő anyagok tulajdonságai  x x   x   
Minőség-ellenőrzés feladatai, kísérő dokumentációk 
összeállítása  x x   x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Szakmai és köznyelvi beszédkészség, íráskészség, 
szövegértés 

      x x 

Számolási készség, alapvető összefüggések ismerete   x x x x x x 
Faipari rajz készítése, olvasása, értelmezése x x       
Építőipari rajzok olvasása, értelmezése  x       
Folyamatábrák olvasása, értelmezése  x       

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Precizitás x x x x x x x x 
Önállóság  x  x  x x x 
Kézügyesség      x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Fogalmazókészség   x x x    
Irányítási készség      x   

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 
Figyelem összpontosítás      x x x 
Áttekintő képesség x x x      
Gyakorlatias feladatértelmezés      x x x 
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10. Szerkezettan-szakrajz és technológia tantárgy  272 óra/272 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
10.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanulók ismerjék meg a különböző rajzfajtákat, a rajzkészítés technikai, 
minőségi és a szabvány által előírt rajzi követelményeit. Ismerjék és értsék a rajzi 
ábrázolás szabályait, alakuljon ki térszemléletük, fejlődjön esztétikai érzékük, 
képesek legyenek a szakmai elmélet és gyakorlat során tanult faipari szerkezetek 
műszaki rajzának elkészítésére. A tanulók megismerjék a különböző bútor- és 
épületasztalos-ipari termékek jellemzőit, szerkezetét, elkészítésének műveleti 
sorrendjét. A tanuló képes legyen kiválasztani a műszaki dokumentáció alapján az 
egyes termékek előállításához szükséges anyagokat, technológiákat, szerszámokat, 
gépeket. 

 
10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
10.3. Témakörök  

 
10.3.1. Bútorasztalos termékek típusai, szerkezete 100 óra/100 óra 
Bútorasztalos alapismeretek. 
A bútor fogalma, rendeltetése. 
A bútorok csoportosítása. 
A bútorok jellemzői. 
A történelmi bútorok ismertetőjegyei. 
Szekrények jellemző típusai és gyártása (állványpolc, könyvszekrény, 
ruhásszekrény, beépített szekrény, iratszekrény, éjjeliszekrény fiókkal, 
írószekrény, fiókos szekrény, tálalószekrény). 
Fiókos éjjeliszekrény (ajtólappal) szerkezeti rajza. 
Asztalok jellemző típusai és gyártása (fiókos asztal, étkezőasztal, elfordítható 
lapú asztal, eltolható, kinyitható lapú asztal, kulisszás nagyobbítható asztal, 
villás kihúzós asztal, íróasztalok). 
Egy- és kétfiókos asztal szerkezeti rajza. 
Ülőbútorok jellemző típusai és gyártása (szék, karosszék, fotel 
állványszerkezete). 
Támlás szék szerkezeti rajza. 
Fekvőbútorok jellemző típusai és gyártása (fix, nagyobbítható és átalakítható 
fekvőbútorok, egyszemélyes, kétszemélyes ágy szerkezete, heverők, kanapék 
szerkezete, emeletes ágy). 

 
10.3.2. Épületasztalos termékek típusai, szerkezete 50 óra/50 óra 
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Az építőipar és faipar kapcsolata, szabványok. 
Falazatok, falnyílások, falkávák. 
Tokméretek, névleges méret. 
Beépített bútorok elhelyezése. 
Ajtótokok fajtái, szerkezete, ácstok, gerébtok, hevedertok, pallótok.  
Az egyes tokok részei, jellemző méretei. 
Utólag beépíthető tokszerkezetek. 
Ajtólapok, válaszfalak, térelválasztók, tolóajtók.  
Vázkeretes ajtólapok. 
Üreges ajtólapok. 
Külső bejárati ajtólapok. 
Belső bejárati ajtólapok. 
Ablakok rendeltetése, csoportosítása, méretmegadása. 
Egyrétegű és kapcsolt gerébtokos ablak. 
Egyesített szárnyú ablak. 
Hőszigetelő üvegezésű ablakok. 
Különleges épületasztalos- ipari termékek (térelválasztók, tolóajtók, árnyékoló 
szerkezetek). 
Falburkolatok, álmennyezetek. 
Falépcsők szerkezete, felépítése. 

 
10.3.3. Asztalosipari termékek készítésének technológiája 54 óra/54 óra 
Korpuszbútorok és tároló bútorok gyártása. 
Asztalok gyártástechnológiája. 
Ülőbútorok készítése. 
Fekvőbútorok készítése. 
Beépített bútorok gyártása. 
Bútorasztalos-ipari szerelvények, vasalatok, csavarok. 
Ajtók és ablakok gyártástechnológiája. 
Fém-műanyag kombinált nyílászárók. 
Spaletta és zsalugáter készítésének technológiája. 
Egyéb asztalosipari termékek gyártása. 
Épületasztalos-ipari szerkezetek elhelyezésének és rögzítésének szabályai. 
Épületasztalos-ipari szerelvények, vasalatok.  
Ajtók, ablakok szerkezeti kialakítása. 
Árnyékolástechnikai berendezések szerkezete és gyártása. 
Padlók, parketták, falburkolatok szerkezete és gyártása. 
Faburkolatok készítésének technológiája. 
Lépcsők szerkesztése, készítése. 
Kiegészítő anyagok tulajdonságai. 
Minőségellenőrzés feladatai, kísérő dokumentációk összeállítása. 
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10.3.4. Lapszerkezetű termékek gyártása 38 óra/38 óra 
Szabástérkép készítése darabjegyzék alapján.  
Optimalizáló program alkalmazása. 
Lapok, lemezek szabása. 
Élek zárása felületborítás előtt (élléc, T-léc). 
Leszabott lapok egalizálása. 
Borítóanyag (furnér szabása, illesztése, táblásítása). 
Ragasztóanyag előkészítése, felhordása. 
Ragasztás technológiája (préselés). 
Lapok, lemezek furnérozása. 
Préselés utáni műveletek. 
Felületborításnál előforduló hibák és javításuk. 
Íves felületek borítása. 
Éllezárás. 
Pontos méretre alakítás felületborítás után. 
Élek lezárása felületborítás után (furnér, élfólia, élléc, ABS). 
Élek megmunkálása. 

 
10.3.5. Ragasztás, felületkezelés technológiája  30 óra/30 óra 
A ragasztás alapfogalmai. 
A ragasztóanyagok fajtái, tulajdonságai. 
A ragasztandó felületek előkészítése. 
A ragasztóanyagok előkészítése. 
A ragasztás szerszámai és eszközei. 
A ragasztás technológiája és a ragasztási hibák. 
Ragasztással kapcsolatos számítások (műgyanta ragasztóanyag összetétele, 
felhordandó ragasztóanyag mennyisége). 
A felületek előkészítése (halványítás, gyantamentesítés, tapaszolás, csiszolás). 
Pácolás anyagai, előkészítésük, felhordásuk a felületre. 
Pácolási hibák, javításuk, megelőzésük. 
Felületkezelési technológiák. 
A lakkok csoportosítása, NC; PE; PU; SK és diszperziós lakkok. 
Lazúrok felhordásának technológiái. 
A viaszolás módszerei. 
Bio felületkezelő anyagok és használatuk. 
Politúrozás anyagai, technológiája. 
Felületkezelési hibák, javítása, megelőzése. 
Felületbevonások, fóliázás, laminálás műveletei. 
A felületkezelés egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásai. 
Felületkezeléssel kapcsolatos számítások (felhordandó anyagmennyiség 
számítása). 
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10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorsz
ám 

Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés   x - 
1.4. házi feladat x   - 

 
10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x   - 

1.2. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x   - 

1.3. Információk önálló rendszerezése   x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 
3. Képi információk körében     

3.1. Asztalosipari rajz értelmezése x   - 
3.2. Asztalosipari rajz készítése leírásból x   - 
3.3. Asztalosipari rajz készítés tárgyról x   - 

 
10.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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11. Asztalosipari szakmai gyakorlat tantárgy  596 óra/640 óra* 

*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 
 

11.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy ismertesse meg a tanulókat az asztalos szakma tevékenységi 
körével, lehetőségeivel, munkamódszereivel. A tanulók szerezzenek kellő 
ismeretet és elegendő gyakorlatot tömör fából, lapokból és lemezekből készült 
asztalosipari termékek gyártásához, szereléséhez, javításához. Képesek 
legyenek műszaki dokumentáció alapján faipari termékek gyártására, a 
munkafolyamatok megtervezésére, a munka minőségi elvégzésére. 

 
11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
11.3. Témakörök  

 
11.3.1. Asztalosipari termékek típusai, készítése 305 óra/335 óra 
Keretszerkezetű szekrények. 
Kávaszerkezetű szekrények. 
Állvány- és vegyes szerkezetű szekrények. 
Asztalok, ülő- és fekvőbútorok gyártási feladatai. 
Tároló és kiegészítő bútorok kis- és nagyüzemi gyártása. 
Irodai bútorok, belső terek burkolatai, berendezései. 
Épületasztalos-ipari szerkezetek készítése. 
Ajtólapok készítése gépekkel. 
Ablakok gyártása gépekkel. 
Beépített bútorok gyártása. 
Falburkolatok, álmennyezetek készítése. 
Vizsgaremek elkészítése (a vizsgázónak az általa választott és a vizsgát 
szervező intézmény által jóváhagyott bútor- vagy épületasztalos-ipari terméket 
kell készítenie a műszaki dokumentációjával együtt). 

 
11.3.2. Lapszerkezetű termékek gyártása 165 óra/171 óra 
Lapalkatrészek szabása. 
Lécbetétes és felületkezelt lapok és lemezek szabása a szálirány 
figyelembevételével. 
Faforgácslapok szabása. 
Íves felületek méretre alakítása. 
Lapszabászati technológiák. 
Lapalkatrészek furnérozási technológiája. 
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Leszabott lapok és lemezek egalizálása. 
Borítóanyag (furnér szabása, illesztése, táblásítása). 
Ragasztóanyag előkészítése, felhordása. 
Ragasztás technológiája (préselés). 
Préselés utáni műveletek. 
Felületborításnál előforduló hibák és javításuk. 
Íves felületek borítása. 

 
11.3.3. Ragasztás, felületkezelés technológiája 126 óra/134 óra 
A ragasztóanyagok fajtái, tulajdonságai. 
A ragasztandó felületek előkészítése. 
A ragasztóanyagok előkészítése. 
A ragasztás szerszámai és eszközei. 
A ragasztás technológiája és a ragasztási hibák. 
Ragasztással kapcsolatos számítások (műgyanta ragasztóanyag összetétele, 
felhordandó ragasztóanyag mennyisége). 
A felületek előkészítése (halványítás, gyantamentesítés, tapaszolás, csiszolás). 
Pácolás anyagai, előkészítésük, felhordásuk a felületre. 
Pácolási hibák, javítása, megelőzése. 
Felületkezelési technológiák. 
A lakkok csoportosítása, NC; PE; PU; SK és diszperziós lakkok. 
Lazúrok felhordásának technológiái. 
A viaszolás módszerei. 
Bio felületkezelő anyagok és használatuk. 
Politúrozás anyagai, technológiája. 
Felületkezelési hibák, javítása, megelőzése. 
Felületbevonások, fóliázás, laminálás műveletei. 
A felületkezelés egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásai. 
Felületkezeléssel kapcsolatos számítások (felhordandó anyagmennyiség 
számítása). 

 
11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezet 
 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorsz
ám 

Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 
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1.1 magyarázat  x  - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés  x  - 

 
11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. 
Árutermelő szakmai 
munkatevékenység 

 x  - 

6.2. Műveletek gyakorlása  x  - 

6.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján 

 x  - 

 
11.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A  
10228-12 azonosító számú 

 
Gépkezelés 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10228-12 azonosító számú, Gépkezelés megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10228-12 
Gépkezelés 

Gépkezelési 
ismeretek  

Gépkezelési 
gyakorlat  

Fa
ip

ar
i m

eg
m

un
ká

lá
s 

gé
pe

i, 
sz

er
sz

ám
ai

 
La
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és
ei

 
Fa

ip
ar

i m
eg

m
un

ká
lá

s 
gé

pe
i, 

sz
er

sz
ám

ai
 

La
pa

ny
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FELADATOK 
Ellenőrzi a gépek paramétereit, működését x x x x x x 
Porelszívót ellenőriz, bekapcsol x x x x x x 
Lap megmunkálást végez  x   x  
Marási műveleteket végez x   x   
Elemi esztergályozási műveleteket végez x   x   
Szerkezeti és szerelvényhely kialakítást végez x   x   
Csiszolási műveleteket végez  x   x  
Ragasztási műveleteket végez  x   x  
Felületkezelő eszközt, berendezést működtet   x   x 
Gyártásközi ellenőrzést végez x x  x x  
Faipari NC- és CNC-gépeket kezel x   x   

SZAKMAI ISMERETEK 
Gyártási utasítások értelmezése x x x x x x 
Alkatrészek gyártása faipari gépeken x   x   
Faipari gépek kezelése, védőberendezések 
használata 

x x x x x x 

Marógépek x   x   
Csapozó marógépek x   x   
Fúrógépek x   x   
Láncmarógépek x   x   
Faesztergagépek x   x   
Csiszológépek x   x   
Furnérozás gépei x x  x x  
Lap- és élmegmunkáló gépek  x   x  
Felületkezelő berendezések   x   x 
Megmunkáló központok kezelése x   x   
Adatátvitel számítógépről CNC-re x   x   
Faipari gépeken alkalmazható szerszámok 
jellemzői, szerszámcsere 

x x x x x x 

Szerszám-karbantartási feladatok x x x x x x 
Gépkarbantartás x x x x x x 
Minőségbiztosítási feladatok x x x x x  
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 
használata 

x x x x x x 

Gépek, szerszámok biztonságos használata x x x x x x 
Faipari rajz olvasása, értelmezése x x  x x  
Szakmai szoftverek használata, felhasználó 
szintű számítógép ismeret 

x   x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Precizitás x x x x x x 
Önállóság x   x   
Kézügyesség    x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Irányíthatóság  x   x  
Határozottság x   x   

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 
Figyelem összpontosítás x x x x x x 
Gyakorlatias feladatértelmezés    x x x 
Körültekintés, elővigyázatosság x x x x x x 
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12. Gépkezelési ismeretek tantárgy  68 óra/64 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
12.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanulók megismerjék a fa megmunkálásának gépi technológiáit, segítse a faipari 
gépek szerkezetének megismerését, nevelje a tanulókat az új gépek, technológiák 
iránti érdeklődésre, ráirányítsa a figyelmet a gépek megóvására, szakszerű 
karbantartására. 

 
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

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

 
12.3. Témakörök  

 
12.3.1. Faipari megmunkálás gépei, szerszámai 48 óra/46 óra 
Faipari forgácsoló gépek és szerszámok fajtái és alkalmazásuk. 
Marógépek (asztalos marógép, felsőmarógép, csapozó marógépek) működése, 
falhasználása és üzemeltetési szabályai. 
Fúrógépek (hosszlyukfúró, sorozatfúró) működése, felhasználása és 
üzemeltetési szabályai. 
Láncmarógépek működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai. 
Tömörfa alkatrészek profilkialakítása, díszlécek, párkányok készítése 
marógépeken. 
Szerkezeti megmunkálások marógépeken. 
Szerkezeti kötések kialakítása asztalos marógépen, csapozó marógépen, 
láncmarógépen, felsőmarógépen. 
Fúrógépek, fúrási technológiák, a hosszlyuk- és sorozatfúró gépekkel 
kialakítható kötések. 
Faipari esztergagépek alaptípusai, esztergályos szerszámok. 
Csiszológépek (szalagcsiszólógépek, korongcsiszológépek, széles szalagú 
csiszológépek, élcsiszológépek) működése, felhasználása és üzemeltetési 
szabályai. 
Furnérolló működése, furnérteríték-képzés gépeinek felhasználása és 
üzemeltetési szabályai. 
Ragasztóanyag felhordásának gépei (hengeres ragasztófelhordó gép) 
működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai. 
Prések működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai. 
Éllezáró gépek működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai. 
A felületkezelés gépei és berendezései, működése, felhasználása és üzemeltetési 
szabályai. 
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A szerelés során használt présgépek (keret- és korpuszprések) működése, 
felhasználása és üzemeltetési szabályai. 
Faipari gépek biztonságtechnikai szabályai. 
Gépműhelyben betartandó általános biztonságtechnikai szabályok. 
Por- és forgácselszívó berendezések. 
Karbantartás műveletei, típusai. 
Szakmai számítások (jellemző szögek, áttétel, körpályán mozgó szerszám 
forgácsolási sebessége, előtoló sebessége). 
CNC-gépek vezérlése, kezelésének alapjai. CNC-programok felépítése. 
Szerelvényhelyek kialakítása felső- és CNC marógépeken. 

 
12.3.2. Lapanyagok megmunkálása 10 óra/9 óra 
Lapszabászgépek, táblafelosztók típusai, szerkezeti felépítésük, működésük, 
üzemeltetésük. 
Fűrészelési hibák, előfordulásuk, a hibák oka és megelőzősük lehetőségei. 
Csiszolási műveletek végzése faipari csiszoló gépeken. 
Sík, mart, profilozott felületek, sarkok, élek gépi csiszolása. 
Csiszológépek és szerszámaik csoportosítása. 
Szalag-, henger-, kontakt csiszológépek szerkezeti felépítése, működése. 
Tárcsás csiszológép, él- és különleges csiszológépek. 
Élcsiszolás, egyenes és ívelt alkatrészek csiszolása. 
A csiszolási hibák javítása. 
Furnérozott laptermékek méretre alakítása körfűrészgéppel, illetve marógéppel. 
Éllezárás gépei, élek megmunkálása. 

 
12.3.3. Felületkezelés gépei, berendezései 10 óra/9 óra 
A felületkezelő anyagok felhordásának gépei, eszközei (mártás, hengeres 
felhordás, öntés gépei, különböző szóróberendezések). 
Lakkozott felületek szárító berendezései, működésük. 
Felületbevonások, fóliázás, laminálás gépi berendezései. 
A felületkezelés egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásai. 

 
12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 
 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 
Sor-
szám 

Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 
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egyéni csoport osztály 
pont lebontása, 

pontosítása) 
1.1 magyarázat   x - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés   x - 
1.4. házi feladat x   - 

 
12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x   - 

1.2. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x   - 

1.3. Információk önálló rendszerezése   x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 
 

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

13. Gépkezelési gyakorlat tantárgy  272 óra/256 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
13.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanulók megismerjék a gépi megmunkálások technológiai előírásait, az 
asztalosipari gépek szerkezetét, működési elvét, tanulják meg használni a gépek 
védőberendezéseit, a balesetmentes munkavégzés feltételeit, 
szerszámkarbantartás előírásait. 

 
13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 
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13.3. Témakörök  
 

13.3.1. Faipari megmunkálás gépei, szerszámai 194 óra/185 óra 
Marógépek (asztalos marógépek, felsőmarógépek, csapozó marógépek) 
működése, üzemeltetési szabályai. 
Fúrógépek (hosszlyukfúró gép, sorozatfúró gép) működése, üzemeltetési 
szabályai. 
Láncmarógépek működése, üzemeltetési szabályai. 
Szerkezeti kötések kialakítása maró-és fúrógépeken. 
Tömörfa alkatrészek profilkialakítása, díszlécek, párkányok készítése 
marógépeken. 
Keret körbemarása vezető gyűrű, sablon segítségével. 
Esztergályozási alapműveletek. 
Csiszológépek (szalagcsiszológépek, korongcsiszológépek, széles szalagú 
csiszológépek) működése, üzemeltetési szabályai. 
Furnérolló működése. 
Furnérteríték képzés gépeinek működése, üzemeltetési szabályai, furnérteríték 
készítése. 
Ragasztóanyag felhordásának gépei (hengeres ragasztófelhordó gép) 
működése, üzemeltetési szabályai. 
Hidraulikus hőprésgépek működése, üzemeltetési szabályai. 
Éllezáró gépek működése, üzemeltetési szabályai. 
A szerelés során használt présgépek (keret- és korpuszprések) működése, 
üzemeltetési szabályai. 
Élezőgépek, működésük. 
Faipari gépek biztonságtechnikai szabályai. 
Gépműhelyben betartandó általános biztonságtechnikai szabályok. 
Por- és forgácselszívó berendezések kezelése, karbantartása. 
A karbantartás műveletei, típusai. 
Megmunkáló gépek kiegészítő berendezései, sablonok. 
CNC-gépek vezérlése, kezelésének alapjai. CNC-programok felépítése. 
Szerelvényhelyek kialakítása felső- és CNC marógépeken. 

 
13.3.2. Lapanyagok megmunkálása 50 óra/45 óra 
Lapszabászgépek, táblafelosztók üzemeltetése. 
Csiszolási műveletek végzése faipari csiszoló gépeken. 
Sík, mart, profilozott felületek, sarkok, élek gépi csiszolása. 
Csiszológépek és szerszámaik kiválasztása. 
Szalag-, henger-, kontakt csiszológépek üzemeltetése, csiszolási gyakorlatok. 
Tárcsás csiszológép, él- és különleges csiszológépek, csiszolási gyakorlatok. 
Élcsiszolás, egyenes és ívelt alkatrészek csiszolása, csiszolási gyakorlatok. 
Táblásított- és furnérozott lapok csiszolása felületkezelés alá. 
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A csiszolási hibák javítása. 
Furnérozott laptermékek méretre alakítása körfűrészgéppel, illetve 
marógéppel. 
Éllezárás gépei, élek megmunkálása. 
Ragasztás (préselés). 
A ragasztás technológiája (présgép bemutatása, működése, préselési 
paraméterek meghatározása). 
Élek lezárása felületborítás után (furnér, élfólia, élléc, ABS). 

 
13.3.3. Felületkezelés gépei, berendezései 28 óra/26 óra 
Pácfelhordó eszközök, berendezések. 
Pácolási gyakorlat. 
A felületkezelő anyag felhordásának módjai, gépei, eszközei (mártás, hengeres 
felhordás, különböző szórástechnológiák, öntés). 
Felületkezelési gyakorlatok. 
Felületkezelési hibák, javításuk, megelőzésük. 
A felületkezelés egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásai. 

 
13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezet 
 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorsz
ám 

Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés  x  - 

 
13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

5. Csoportos munkaformák körében     
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5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     
6.2. Műveletek gyakorlása  x  - 

6.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján 

 x  - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 
szempontok alapján 

 x  - 

7.3. 
Üzemelési hibák szimulálása és 
megfigyelése 

 x  - 

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 
üzemeléséről 

 x  - 

 
13.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A  
10229-12 azonosító számú 

 
Gyártáselőkészítési feladatok 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10229-12 azonosító számú, Gyártáselőkészítési feladatok megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10229-12 
Gyártáselőkészítési feladatok 

Faipari 
szakrajz  

Gyártás-
előkészítési 
ismeretek  

A
la

pf
og

al
m

ak
, s

ík
m

ér
ta

ni
 s

ze
rk

es
zt

és
ek

 

Á
br

áz
ol

ás
i m

ód
ok

, r
aj

zo
k 

fa
jtá

i 

Fa
kö

té
se

k 
áb

rá
zo

lá
sa

 

A
ny

ag
is

m
er

et
 

M
űs

za
ki

 d
ok

um
en

tá
ci

ó 

V
ál

la
lk

oz
ás

m
űk

öd
te

té
s 

Sz
ám

ítá
st

ec
hn

ik
a 

a 
fa

ip
ar

ba
n 

FELADATOK 
Piaci igényt felmér       x  
Üzleti tervet előkészít      x  
Helyszíni felmérést végez     x   
Műszaki rajzot és műszaki leírást készít      x   
Szabásjegyzéket, anyagnormát készít      x   
Művelettervet, technológiai leírást készít     x   
Árkalkulációt készít     x   
Árajánlatot készít      x   
Szerződést köt      x  
Beszerzi a termék előállításához szükséges anyagokat, 
eszközöket  

    x   

Fűrészárut osztályoz, válogat, szakszerűen máglyáz    x    
Alap-, segédanyagot választ, minőségellenőrzést végez    x    
Szállítólevelet, számlát ír       x  
Vásárokon, kiállításokon vesz részt       x  
Számítógépet kezel, faipari célszoftvereket használ        x 
Napi feladatokat adminisztrál      x x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Helyszíni felmérés     x   
Műszaki rajzi alapismeretek x       
Ábrázolási módok x x      
Fakötések ábrázolása   x     
Formaterv   x   x   
Metszeti rajz   x   x   
Csomóponti rajz   x  x   
Alkatrészrajzok    x  x   
Műszaki leírás      x   
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Szabásjegyzék, anyagnorma      x   
Szabásterv      x   
Műveletterv, technológiai leírás tartalma, szerepe     x   
Árkalkuláció      x   
Alapanyagok tulajdonságai és felhasználási lehetőségei     x    
Alap- és segédanyagokkal kapcsolatos szabványok     x    
Alap- és segédanyagokkal kapcsolatos szakmai 
számítások  

   x    

A faanyag alakváltozásai    x    
A fa hibái és betegségei    x    
Hazai fafajták ismerete, megmunkálhatósága    x    
Faanyagok kezelése, tárolása    x    
A vállalkozás működésével kapcsolatos feladatok      x  
Árajánlat       x  
Szerződéskötés, garanciavállalás szabályai      x  
Szállítólevelek, számlakészítés szabályai       x  
Vásárok és kiállítások       x  
Számítógép, faipari célszoftverek használata       x 
Adminisztrációs feladatok       x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Faipari rajz készítése, olvasása, értelmezése  x x x  x   
Szabadkézi vázlatkészítés x x x  x   
Szakmai és köznyelvi beszédkészség, íráskészség, 
szövegértés 

   x x x  

Számolási készség, alapvető összefüggések ismerete     x   
Szakmai szoftverek használata, felhasználó szintű 
számítógép ismeret 

      x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Precizitás x x x  x   
Térlátás  x x x     
Döntésképesség      x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Határozottság     x   
Prezentációs készség     x  x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 
Gyakorlatias feladatértelmezés      x   
Rendszerező képesség    x x  x 
Áttekintő képesség x x x  x   
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14. Faipari szakrajz tantárgy  36 óra/36 óra* 

*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 
 

14.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy megismertesse a tanulókkal a rajzkészítés technikai, minőségi és a 
szabvány által előírt rajzi követelményeit, fejlessze a tanulók térszemléletét, 
rajzkészségét, esztétikai érzékét. Rámutasson a metszetkészítés szükségességére, 
szabványos jelölésére. Felkészítse a szakmai elméletben és gyakorlatban tanult 
fakötések, faipari alapszerkezetek műszaki rajzának és méretezésének 
elkészítésére. 

 
14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

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

 
14.3. Témakörök  

 
14.3.1. Alapfogalmak, síkmértani szerkesztések 6 óra/6 óra 
A faipari szakrajz alapfogalmai.  
Rajzeszközök használata, rajzok fajtái. 
A szabvány, szabványos vonalak és betűk. 
Vonalvastagságok, vonalfajták. 
Méretarány, a méretmegadás elemei, módjai a faipari szakrajzokon. 
A faiparban alkalmazott anyagok rajzi jelölései. 
Síkmértani szerkesztések. 
Ábrázolás vetületekkel. 
Ábrázolás axonometrikusan. 
Metszetek ábrázolása, anyagjelölések. 

 
14.3.2. Ábrázolási módok, rajzok fajtái 6 óra/6 óra 
Ábrázolási módok. 
Vetületi ábrázolás alapfogalmai a faipari szakrajzban. 
Axonometrikus ábrázolás alapjai, az egyméretű és a frontális axonometria. 
Perspektivikus ábrázolás. 
Nézet és metszet fogalma. 
Metszősíkok típusai a faipari szakrajzban. 
A faipari szakrajzok fajtái (jellegrajz, csomóponti rajz, összeállítási rajz, 
alkatrészrajz, műhelyrajz). 
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14.3.3. Fakötések ábrázolása 24 óra/24 óra 
Fakötések ábrázolása. 
Szélesítő toldások (egyenes és ferde élillesztéssel, rálapolással, saját csappal, 
idegen csappal, gépi toldással). 
Szélesítő toldások erősítései (lap- és élheveder, fejelőléc). 
Hosszabbító toldások (egyenes és ferde élillesztéssel, rálapolással, 
csapozásokkal, gépi toldással). 
Vastagító toldások. 
Keretkötések ábrázolása. 
Sarokkötések (rálapolással aljazás nélkül, aljazva, ollós csappal, vésett csappal 
aljazás nélkül, 1/3 és 2/3 anyag-vastagságban aljazva, árkolva). 
„T” kötések, „kereszt-kötések” (rálapolással aljazás nélkül, aljazva, csapozással 
aljazás nélkül, aljazva, árkolva). 
Kávakötések ábrázolása. 
Beeresztések (egyenes és fecskefarkú, 1/2 és teljes anyag vastagságban). 
Fogazások (egyenes és fecskefarkú, nyílt, félig takart).  
Kávakötések (idegen csappal, köldökcsappal, lamellóval, kávakötés szakállas 
vésett csappal, kávakötés ékelve). 
Tömörfából készített egyszerű bútorok szerkezeti rajzai (ékelt lábú kispad, 
konyhai ülőke, keretszerkezetű asztal, kávaszerkezetű faliszekrény). 

 
14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sor-
szám 

Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés   x - 
1.4. házi feladat x   - 
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14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x   - 

1.2. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x   - 

1.3. Információk önálló rendszerezése   x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 
3. Képi információk körében     

3.1. Faipari rajz értelmezése x   - 
3.2. Faipari rajz készítése leírásból x   - 
3.3. Faipari rajz készítése tárgyról x   - 

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

15. Gyártáselőkészítési ismeretek tantárgy  104 óra/104 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
15.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló megismerje a faanyag szerkezeti felépítését, tulajdonságait, a gyakrabban 
használt fafajokat, a faiparban használt különböző alap- és segédanyagokat, 
műanyagokat, ragasztóanyagokat, felületkezelő anyagokat. 
A tanulót felkészítse a műszaki dokumentáció értelmezésére, szerepére és 
alkalmazására, a bútor- és az épületasztalos-ipari termékek műszaki 
dokumentációjának elkészítésére. 
A tanulók megismerjék a vállalkozások fő jellemzőit és az üzleti terv készítésének 
alapjait. 
A tanulók áttekintést kapjanak a faiparban használt számítógépes programokról. 

 
15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
15.3. Témakörök  

 
15.3.1. Anyagismeret 52 óra/52 óra 
A fa szerkezeti és vegyi felépítése. 
A faanyag nedvességtartalma (szabadvíz, kötött víz, rosttelítettségi határ, 
egyensúlyi fanedvesség, víztartalmi fokok, nedvességmérés, nedvességtartalom 
számítás, zsugorodás és dagadás mértékének számítása, a fűrészáru 
alakváltozása száradás közben). 
A fa műszaki tulajdonságai (a fa külső megjelenése, sűrűsége, tartóssága, 
mechanikai tulajdonságai). 
A fa hibái és betegségei (alaki, szövetszerkezeti hibák, farontó gombák 
károsításai, állati eredetű károsodások). 
Védekezés a farontó gombák és rovarok ellen. 
Faanyagok kezelése, tárolása (természetes- és mesterséges szárítás, gőzölés, 
permetezés, áztatás, fűrészáru tárolása, laptermékek tárolása, furnér tárolása). 
Fafaj felismerés, elsődleges fafaj meghatározók, másodlagos fafaj 
meghatározók. 
A hazai fafajták (tűlevelű és lombos fák) makroszkopikus felismerése, műszaki 
tulajdonságai, megmunkálhatósága, felhasználási területei. 
Trópusi fafajok. 
Hazai fafajok helyettesítésének lehetőségei trópusi fafajokkal. 
Alapanyagok (furnérok, rétegelt termékek, bútorlapok, agglomerált termékek) 
jellemzői, tulajdonságai és felhasználási lehetőségei. 
Alapanyag szabványok tartalma, minőségi előírások. 
A faanyag minőségi osztályozása, a szabványok felépítése. 
Alapanyagok kiválasztása, mérése, nyilvántartása. 
Segédanyagok (műanyagok, fémek, kiegészítő anyagok/ kárpitozás anyagai, 
üvegek, tükrök, márványok) jellemzői, tulajdonságai és felhasználási 
lehetőségei. 
Segédanyag szabványok tartalma, minőségi előírások. 
Segédanyagok kiválasztása, mérése, nyilvántartása. 

 
15.3.2. Műszaki dokumentáció 22 óra/22 óra 
A műszaki dokumentáció részei. 
A műszaki rajzok fajtái, szerepe (formaterv, nézeti rajzok, metszetek, 
csomóponti rajzok, összeállítási rajz, alkatrészrajz, műhelyrajz). 
A műszaki rajz alapján alkatrészjegyzék készítése. 
Műszaki leírás készítése. 
Szabásjegyzék, anyagnorma készítése. 
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Szabásterv készítése. 
Műveletterv, technológiai leírás tartalma, szerepe. 
Árkalkuláció készítése (anyagköltség, bérköltség, bérre vetített egyéb költségek, 
gyártási külön költség, önköltség, nyereség, előkalkuláció, utókalkuláció). 
Vizsgaremek műszaki dokumentációjának elkészítése és ellenőrzése.  
A vizsgaremek műszaki dokumentációjának tartalmazni kell a vizsgaremekhez 
tartozó műszaki rajzokat, szabásjegyzéket, anyagnormát, műszaki leírást, 
gyártási folyamatábrát, általános technológiai leírást, és árkalkulációt. 

 
15.3.3. Vállalkozásműködtetés 18 óra/18 óra 
Vállalkozási formák, a vállalkozás indításának műszaki, jogi, pénzügyi 
feltételei. 
A vállalkozás működésével kapcsolatos feladatok. 
Az üzleti terv fogalma, készítésének célja. 
Az üzleti terv fő tartalmi egységei, felépítése.(a vállalkozás adatai, vezetői 
összefoglaló, helyzetfelmérés, háttérelemzés, a vállalkozás bemutatása, 
marketing terv, működési terv, a vállalkozás szervezeti felépítése, pénzügyi 
terv, kockázati-készenléti terv). 
A piackutatás célja, lehetőségei, területei, a piackutatás módszerei, eszközei. 
A termék piacképessége, versenyképessége. 
Árajánlat készítésének szabályai (közvetlen anyagköltség /nettó, közvetlen 
bérköltség, közvetlen bérek járulékai, egyéb közvetlen költség, közvetlen 
költség összesen, általános költség, teljes önköltség, nyereség, termelési ár, 
kiszámlázott ár, áfa, összköltség). 
Árajánlat készítés adott termékről. 
Szerződéskötés, garancia vállalás fogalma, alapvető szabályai (megrendelő, 
szerződés nyomtatvány kitöltése). 
Szállítólevek, számla készítés alapvető szabályai (szállítólevél, számla kitöltése). 
Vásárok és kiállítások szerepe, lehetőségei a vállalkozás életében. 
Faipari szakkiállításon, vásáron való részvétel, tájékozódás. 
Kiállítás tervezése, szervezése, költségei. 
Marketingkommunikáció, promóció, reklámozási lehetőségek. 

 
15.3.4. Számítástechnika a faiparban 12 óra/12 óra 
Műszaki leírás készítése szövegszerkesztéssel. 
Szabásjegyzék, anyagnorma készítése táblázatkezeléssel. 
Adatbázis kezelés feladatok (konszignációs lap fűrészáru vásárlásáról, raktári 
készletek készítése, ügyfelek- szállítók nyilvántartása, jelenlétív készítése). 
Információ gyűjtés az internet segítségével. 
Kapcsolattartás a vevővel, e-mail segítségével (árajánlatküldés, műszaki rajzok 
csatolása). 
Faipari cél szoftverek használata. 

333 



 

 

CAD programok, rajzok felépítése CAD programokban (2D, 3D ábrázolás). 
Látványtervező-, optimalizáló programok. 

 
15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sor-
szám 

Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés   x - 
1.4. házi feladat x   - 

 
15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x   - 

1.2. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x   - 

1.3. Információk önálló rendszerezése   x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 
 

15.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  
 

I. Háromévfolyamos oktatás közismereti képzéssel 
1/9. évfolyamot követően 140 óra 

2/10. évfolyamot követően 140 óra 
 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 
 
Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10224-12 
Alapvető tömörfa megmunkálás  

Faipari szakmai gyakorlat tantárgy 

Alapszerkezetek kialakításának jellemző 
típusai és gyártástechnológiái 

10225-12 
Asztalosipari szerelés  

Asztalosipari szerelési gyakorlat 
tantárgy 
Szerelési dokumentáció használata, 
alkatrészek előszerelése 

10226-12 
Asztalosipari termékek gyártása  

Asztalosipari szakmai gyakorlat 
tantárgy 
Asztalosipari termékek típusai, készítése 

10228-12 
Gépkezelés 

Gépkezelési gyakorlat tantárgy 
Faipari megmunkálás gépei, szerszámai 
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10224-12 Alapvető tömörfa megmunkálás * 
*Háromévfolyamos oktatás esetén az 1/9. évfolyamot követően 

 
Faipari szakmai gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 

Alapszerkezetek kialakításának jellemző típusai és gyártástechnológiái 
 

Faipari szélesbítő és hosszabbító toldások készítése kézi szerszámokkal, 
kisgépekkel. 
Keret- és kávakötések kézi szerszámokkal, kézi és faipari gépekkel. 
Kávakötések kézi szerszámokkal és gépekkel. 
Hevederek és csap készítése kézi szerszámokkal és gépekkel. 
Egyenes fogazás, nyílt, félig takart fecskefarkú fogazás kézi szerszámokkal, 
gépekkel.  
Köldökcsaphely-fúrás, fúrógépek szerszámai, felépítésük, működésük. 
Idegen csap helyének marása, laposcsap/lamelló helyének marása. 
Egyszerű munkadarabok készítése. 
Alapszerkezetek gyakorlása kézi szerszámokkal és gépekkel. 

 
10225-12 Asztalosipari szerelés* 

*Háromévfolyamos oktatás esetén az 1/9. évfolyamot követően 
 

Asztalosipari szerelési gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 

Szerelési dokumentáció használata, alkatrészek előszerelése 
 

Szerelési dokumentációk, rajzok értelmezése. 
Alkatrészek méret- és minőségellenőrzése, dokumentálása. 
Szereléshez szükséges megmunkálások pozícionálása, jelölése, beállítása 
(fiókcsúszók korpuszban, vasalathely, idegencsap helye, fakötések 
előkészítése). 

 
10226-12 Asztalosipari termékek gyártása * 

*Háromévfolyamos oktatás esetén az 2/10. évfolyamot követően 
 

Asztalosipari szakmai gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
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Asztalosipari termékek típusai, készítése 
 
Keretszerkezetű szekrények. 
Kávaszerkezetű szekrények. 
Állvány- és vegyes szerkezetű szekrények. 
Asztalok, ülő- és fekvőbútorok gyártási feladatai. 
Tároló és kiegészítő bútorok kis- és nagyüzemi gyártása. 
Irodai bútorok, belső terek burkolatai, berendezései. 
Épületasztalos-ipari szerkezetek készítése. 
Ajtólapok készítése gépekkel. 
Ablakok gyártása gépekkel. 
Beépített bútorok gyártása. 
Falburkolatok, álmennyezetek készítése. 

 
10228-12 Gépkezelés * 

*Háromévfolyamos oktatás esetén az 2/10. évfolyamot követően 
 

Gépkezelési gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 

Faipari megmunkálás gépei, szerszámai 
 
Marógépek (asztalos marógépek, felsőmarógépek, csapozó marógépek) 
működése, üzemeltetési szabályai. 
Fúrógépek (hosszlyukfúró gép, sorozatfúró gép) működése, üzemeltetési 
szabályai. 
Láncmarógépek működése, üzemeltetési szabályai. 
Szerkezeti kötések kialakítása maró-és fúrógépeken. 
Tömörfa alkatrészek profilkialakítása, díszlécek, párkányok készítése 
marógépeken. 
Esztergályozási alapműveletek. 
Csiszológépek (szalagcsiszológépek, korongcsiszológépek, széles szalagú 
csiszológépek) működése, üzemeltetési szabályai. 
A szerelés során használt présgépek (keret- és korpuszprések) működése, 
üzemeltetési szabályai. 
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II. Kétévfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 
1. évfolyamot követően 160 óra 

 
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 
 
Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10224-12 
Alapvető tömörfa megmunkálás  

Faipari szakmai gyakorlat tantárgy 

Alapszerkezetek kialakításának jellemző 
típusai és gyártástechnológiái 

10225-12 
Asztalosipari szerelés  

Asztalosipari szerelési gyakorlat 
tantárgy 
Szerelési dokumentáció használata, 
alkatrészek előszerelése 

10226-12 
Asztalosipari termékek gyártása  

Asztalosipari szakmai gyakorlat 
tantárgy 
Asztalosipari termékek típusai, készítése 

 
 
10224-12 Alapvető tömörfa megmunkálás  
 

Faipari szakmai gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 

Alapszerkezetek kialakításának jellemző típusai és gyártástechnológiái 
 

Faipari szélesbítő és hosszabbító toldások készítése kézi szerszámokkal, 
kisgépekkel. 
Keret- és kávakötések kézi szerszámokkal, kézi és faipari gépekkel. 
Kávakötések kézi szerszámokkal és gépekkel. 
Hevederek és csap készítése kézi szerszámokkal és gépekkel. 
Egyenes fogazás, nyílt, félig takart fecskefarkú fogazás kézi szerszámokkal, 
gépekkel.  
Köldökcsaphely-fúrás, fúrógépek szerszámai, felépítésük, működésük. 
Idegen csap helyének marása, laposcsap/lamelló helyének marása. 
Egyszerű munkadarabok készítése. 
Alapszerkezetek gyakorlása kézi szerszámokkal és gépekkel. 
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10225-12 Asztalosipari szerelés 
 

Asztalosipari szerelési gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 

Szerelési dokumentáció használata, alkatrészek előszerelése 
 

Szerelési dokumentációk, rajzok értelmezése. 
Alkatrészek méret- és minőségellenőrzése, dokumentálása. 
Szereléshez szükséges megmunkálások pozícionálása, jelölése, beállítása 
(fiókcsúszók korpuszban, vasalathely, idegencsap helye, fakötések 
előkészítése). 

 
10226-12 Asztalosipari termékek gyártása  
 

Asztalosipari szakmai gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 

Asztalosipari termékek típusai, készítése 
 
Keretszerkezetű szekrények. 
Kávaszerkezetű szekrények. 
Állvány- és vegyes szerkezetű szekrények. 
Asztalok, ülő- és fekvőbútorok gyártási feladatai. 
Tároló és kiegészítő bútorok kis- és nagyüzemi gyártása. 
Irodai bútorok, belső terek burkolatai, berendezései. 
Épületasztalos-ipari szerkezetek készítése. 
Ajtólapok készítése gépekkel. 
Ablakok gyártása gépekkel. 
Beépített bútorok gyártása. 
Falburkolatok, álmennyezetek készítése. 
 

1.3.4 Az építőipari szakmacsoportban oktatott szakmáink 

1.3.4.1 Szakképzési kerettanterv a 34 582 01 ács szakképesítéshez 
1.4. 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 
 
a 
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34 582 01 
ÁCS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 
 
I. A szakképzés jogi háttere 
 
A szakképzési kerettanterv 
 

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

 
valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 34 582 01 Ács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

alapján készült. 
 
II. A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 34 582 01 
 
A szakképesítés megnevezése: Ács 
 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet 
 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar 
 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 
 
Elméleti képzési idő aránya:30% 
 
Gyakorlati képzési idő aránya:70% 
 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot 
követően 140 óra;  
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
 
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
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Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 
 

vagy iskolai előképzettség hiányában 
 
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 9. Építészet 
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 
 
Szakmai előképzettség:- 
 
Előírt gyakorlat:- 
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
Pályaalkalmassági követelmények: - 
 
IV. A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 
alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 
- - 

 
Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 
részletei az alábbiak: nincs 
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 
nincs. 
 
VI. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv 
nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

341 



 

 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 
Ögy  140  140 
10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 
Ögy  140  140 
11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 
Összesen: 2366 óra  2608 óra 

 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv 
nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 
Ögy.  160 óra  160 óra 
2. évfolyam 31,5 óra/hét 1008 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 
Összesen: 2302 óra  2540 óra 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 
követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 
1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

Munkahelyi egészség 
és biztonság 

0,5  

 

  

 

  0,5  

 

  

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II     0,5    0,5  

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I     2    2  

10101-12 
Építőipari közös 
tevékenység 

Építőipari 
alapismeretek 

1  2  0,5  3  0,5  

Építőipari 
alapismeretek 
gyakorlat 

 1      1   

10102-12 
Hagyományos 
zsaluzat és 
állványzata 

Hagyományos 
zsaluzatok 

1      1    

Hagyományos 
zsaluzatok gyakorlat 

 2      2   

10318-12 
Rendszerzsaluzatok 
és állványok 

Zsalu- és 
állványrendszerek 
kialakítása 

  2    2    
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Rendszerzsaluzatok 
alkalmazása 
gyakorlat 

   2    2   

10100-12 
Állványzatok 

Hagyományos 
állványzatok  

  1    1    

Hagyományos 
állványzatok 
gyakorlat 

   2    2   

10319-12 
Fémszerkezetű 
állványok 

Fémállványok 
szereléstechnológiája 

    1    1  

Fémállványok 
alkalmazása, 
szerelése gyakorlat 

     2    2 

10099-12 
Ácsszerkezetek 

Ácsszerkezetek 2  4  4  5  4,5  

Ácsszerkezetek 
építése gyakorlat 

 7  10  13  12  21 

Összes óra 4,5 10 9 14 8 15 12,5 19 8,5 23 
Összes óra 14,5 140 23 140 23 31,5 160 31,5 

 
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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2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 
követelménymodul 

Tantárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakiskolai képzés közismereti oktatás 

nélkül 

Óraszám 
Összesen 

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

e gy ögy e gy ögy e gy e gy ögy e gy 

11500-12  
Munkahelyi egészség 
és biztonság  

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

18        18 18     18 

Munkavédelmi 
alapismeretek 

4        4 4     4 

Munkahelyek kialakítása 4  

 

  

 

  4 4  

 

  4 

Munkavégzés személyi 
feltételei 

2      2 2    2 

Munkaeszközök 
biztonsága 

2      2 2    2 

Munkakörnyezeti 
hatások 

2      2 2    2 

Munkavédelmi jogi 
ismeretek 

4      4 4    4 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.     16  16   16  16 

Munkajogi alapismeretek     4  4   4  4 
Munkaviszony létesítése     4  4   4  4 
Álláskeresés     4  4   4  4 
Munkanélküliség     4  4   4  4 
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11497-12 
Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I.     64  64   64  64 

Nyelvtani rendszerzés 1     10  10   10  10 
Nyelvtani rendszerezés 2     10  10   10  10 
Nyelvi készségfejlesztés     24  24   24  24 
Munkavállalói szókincs     20  20   20  20 

10101-12 
Építőipari közös 
tevékenység 

Építőipari alapismeretek 36  72  16  124 108  16  124 
Szakmai munka- és 
balesetvédelem 

  36    36 36    36 

Építési alapismeretek 36  36    72 72    72 
Munkajogi és 
vállalkozási ismeretek 

    16  16   16  16 

Építőipari alapismeretek 
gyakorlat 

 36     36  36   36 

Építési alapismeretek  12     12  12   12 
Műszaki rajz  12     12  12   12 
Épületfizika  12     12  12   12 

10102-12 
Hagyományos 
zsaluzat és 
állványzata 

Hagyományos 
zsaluzatok 

36      36 36    36 

Hagyományos 
zsaluzatok anyagai, 
szerszámai, gépei 

12      12 12    12 

Hagyományos 
zsaluzatok készítése, 
bontása 

24      24 24    24 

Hagyományos 
zsaluzatok gyakorlat  72     72  72   72 

Hagyományos 
zsaluzatok anyagai, 

 12     12  12   12 
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szerszámai, gépei 
Hagyományos 
zsaluzatok készítése, 
bontása 

 60     60  60   60 

10318-12 
Rendszerzsaluzatok 
és állványok 

Zsalu- és 
állványrendszerek 
kialakítása  

  72    72 72    72 

Rendszerzsaluzatok 
típusai, tervei   18    18 18    18 

Rendszerzsaluzatok 
szereléstechnológiája   24    24 24    24 

Zsaluzandó szerkezetek 
kialakítása   12    12 12    12 

Zsalu és 
állványrendszerek 
tárolása, mozgatása és 
karbantartása 

  18    18 18    18 

Rendszerzsaluzatok 
alkalmazása gyakorlat    72   72  72   72 

Rendszerzsaluzatok 
szerelése és bontása    24   24  24   24 

Zsalu és 
állványrendszerek 
szerelő, mozgató 
eszközeinek, 
gépeinek alkalmazása 

   18   18  18   18 

Zsaluzott szerkezetek 
betonozása    18   18  18   18 

Zsaluzási ütemek, 
kiosztások,    12   12  12   12 
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anyagkigyűjtések 
készítése 

10100-12 
Állványzatok 

Hagyományos 
állványzatok   36    36 36    36 

Állványok típusai, elemei   18    18 18    18 
Állványok kiosztása, 
építése   18    18 18    18 

Hagyományos 
állványzatok gyakorlat    72   72  72   72 

Állványok építése, 
bontása    54   54  54   54 

Állványok elemeinek 
szállítása, tárolása    18   18  18   18 

10319-12 
Fémszerkezetű 
állványok 

Fémállványok 
szereléstechnológiája      32  32   32  32 

Fémállványok típusai, 
anyagai     8  8   8  8 

Fémállványok 
kialakítása, tervezése     16  16   16  16 

Állványszerkezetek 
szereléstechnológiai 
folyamatai 

    8  8   8  8 

Fémállványok 
alkalmazása, szerelése 
gyakorlat 

     64 64    64 64 

Fémállványok készítése, 
szerelése, bontása      32 32    32 32 

Állványok megmunkáló, 
szerelő, mozgató 
eszközei, gépei 

     16 16    16 16 

Állványelemek 
karbantartása, tárolása      16 16    16 16 
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10099-12 
Ácsszerkezetek 

Ácsszerkezetek  72  144  128  344 180  144  324 
Fafajták tulajdonságai, 
betegségei, védelme 

18  18  16  52 18  16  34 

Ácsmunkák szerszámai, 
eszközei, gépei 

18      18 18    18 

Ácsszerkezetek típusai 36  36  32  104 72  32  104 
Ácsszerkezetek építése   36  48  84 36  48  84 
Ácsszerkezetek rajzai   54  32  86 36  32  68 
Ácsszerkezetek építése 
gyakorlat  252  360  416 1028  432  672 1104 

Ácsszerkezetek típusai  54  36  32 122  72  32 104 
Ácsszerkezetek építése  180  288  352 820  324  608 932 
Ácsszerkezetek rajzai  18  36  32 86  36  32 68 

Összesen: 162 360 
140 

324 504 
140 

256 480 2366 450 684 
160 

272 736 2302 
Összesen: 522 828 736 2366 1134 1008 2302 
Elméleti óraszámok/aránya 742/31,36% 722/31,36% 
Gyakorlati óraszámok/aránya 1624/68,64% 1580/68,64% 

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat  
A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 
teljesülnie. 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A  
11500-12 azonosító számú 

 
Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

 11500-12 
Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 

M
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ka
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 
jelentőségét 

x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 

 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 
szervezési feltételeivel kapcsolatos 
munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 
követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 
képviselővel együttműködve részt vesz a 
munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 
megbetegedések hátrányos következményei 

x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 
szabályozása 

x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 
feltételei 

  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 
Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 
munkahelyeken 

     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  
Biztonsági szín- és alakjelek  x     
Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

351 



 

 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 
Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Visszacsatolási készség x    x  
Irányíthatóság   x  x  
Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Rendszerező képesség x    x x 
Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  
Helyzetfelismerés  x  x x  
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2. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy       18 óra/18 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
1.8. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 
kompetenciák elsajátíttatása. 
Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 
1.9. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

 
1.10. Témakörök  

 
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek 4 óra/4 óra 
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 
 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek 
megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

 
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére 
és testi épségére 

A munkaválallók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 
munkakörnyezet kóroki tényezők. 
 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 
 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége 
a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések 
megelőzésének érdekében. A müszaki megelőzés, zárt technológia, a 
biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések 
fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

 
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 
 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 
 
A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalommeghatározásai.  

 
1.3.2. Munkahelyek kialakítása 4 óra/4 óra 
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Munkahelyek kialakításának általános szabályai 
 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 
 
Szociális létesítmények 
 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  
 
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 
 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, , helyiségek padlózata, ajtók és 

kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 
 
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 
felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző 
vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

 
Anyagmozgatás 
 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 
   
Raktározás 
 Áruk fajtái, raktározás típusai 
 
Munkahelyi rend és hulladékkezelés 
 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 
 
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei 2 óra/2 óra 
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 
alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 
munkavédelmi ismeretek 
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 
 
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága  2 óra/2 óra 
Munkaeszközök halmazai 
 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalommeghatározása. 
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Munkaeszközök dokumentációi 
 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-
megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 
dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 
 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

 
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 
 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtecshnika, konstukciós, üzemviteli és 

emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 
követelmények. 

 
1.3.5. Munkakörnyezeti hatások 2 óra/2 óra 
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok 
és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások 
valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a 
lehetőségei.  
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége 
a munkahelyen. 
 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 
biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések 
megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége 

 
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra/4 óra 
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 
 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének 
megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben 
meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 
követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, 
munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 
törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek 
szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, 
illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 
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Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 
 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 
üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

  
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 
 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenség keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 
 
Balesetek és foglalkozási megbetegedések 
 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés 
eszköze 

 
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 
 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  
 

1.11. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
1.12. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 
Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 
jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 
1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 
1.4. házi feladat x    
1.5. teszt x    
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1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel  

x x  

A tanult (vagy egy 
választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 
ártalmai 

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

11499-12 azonosító számú 
 

Foglalkoztatás II. 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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ka
né

lk
ül

is
ég

 

FELADATOK 
Munkaviszonyt létesít  x  x     
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat     x    
Feltérképezi a karrierlehetőségeket      x   
Vállalkozást hoz létre és működtet       x  
Motivációs levelet és önéletrajzot készít      x   
Diákmunkát végez    x     

SZAKMAI ISMERETEK 
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 
munkavállaló felelőssége  x  x     
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák  x x      
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)  x x      
Álláskeresési módszerek     x    
Vállalkozások létrehozása és működtetése       x  
Munkaügyi szervezetek      x   
Munkavállaláshoz szükséges iratok    x     
Munkaviszony létrejötte    x     
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései  x  x     
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 
lehetőségei      x  x  
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 
pályaválasztási tanácsadás)       x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Köznyelvi olvasott szöveg megértése  x x x  x  
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban  x  x  x  x 
Elemi szintű számítógéphasználat  x x  x  x  
Információforrások kezelése  x  x  x  x 
Köznyelvi beszédkészség  x  x x  x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Önfejlesztés x  x  x  x  
Szervezőkészség     x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő készség    x x  x  
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Határozottság  x  x  x  x 
MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás  x x x  x  
Információgyűjtés  x  x  x  x 
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4. Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra 
 

4.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 
4.3. Témakörök  

 
4.3.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra 
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 
(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 
együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott 
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus 
munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, 
háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 
munka.  

 
4.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 
munkáltató által kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 
összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 
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4.3.3. Álláskeresés 4 óra 
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 
támogatások ismerete. 
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, 
önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél 
felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), 
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 
(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs 
Portál (NPP).  
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 
szerepe. 

 
4.3.4. Munkanélküliség 4 óra 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 
megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való 
törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 
munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 
közfoglalkozatás főbb szabályai 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 
béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 
pszichológiai tanácsadás. 
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4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    
1.4. megbeszélés  x   
1.5. vita  x   
1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   
1.11. házi feladat   x  

 
4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

 x   
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2.4. Tesztfeladat megoldása  x   
4.6. A tantárgy értékelésének módja 

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

11497-12 azonosító számú 
 

Foglalkoztatás I. 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
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FELADATOK 
Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai 
vonatkozással) 

x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 
formanyomtatványt kitölt 

x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 
együttműködés melletti munkát végez 

   x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Idegen nyelven:     

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 

   x 

a munkakör alapkifejezései    x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 
nyelven 

x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 
feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 
való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Nyelvi magabiztosság x x x  
Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Információgyűjtés  x x  
Analitikus gondolkodás   x  
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5. Foglalkoztatás I. tantárgy 64 óra/64 óra 
 

3.6. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 
szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű 
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló 
idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a 
munkáját.  
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető 
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a 
mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az 
idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztés és az induktív nyelvtanulási 
készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a 
szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 
3.7. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  
idegen nyelvek 

 
3.8. Témakörök 

3.3.5. Nyelvtani rendszerzés 1 10 óra/10 óra 
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 
vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a 
munkavállaláshoz kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot 
sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 
adandó egyszerű mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A 
témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá válik a munkavégzés során az 
elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által 
idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére, 
illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint a 
helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz 
reagálni. 
A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető 
igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 
3.3.6. Nyelvtani rendszerezés 2 10 óra/10 óra 
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, 
a jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, 
szükségesség) - használata révén a diák képes lesz exaktabb módon idegen 
nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. 
Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen 
nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető igeidő, a 
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segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, 
a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák 
arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve 
esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 
munkahelyi meghallgatás során.  

 
3.3.7. Nyelvi készségfejlesztés  24 óra/24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív 
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/   

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák 
idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív 
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív 
memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg. 
Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv 
struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a 
tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek 
szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az 
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag 
megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 
ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 
kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 
elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörök: 
- személyes bemutatkozás 
- a munka világa 
- napi tevékenységek, aktivitás 
- étkezés, szállás 
  
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai 
szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 
3.3.8. Munkavállalói szókincs  20 óra/20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 
 
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon 
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának 
elsajátítása révén alkalmas lesz a munka lehetőségeket feltérképezni a 
célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 
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formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset ami 
alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára 
vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 
 

3.9. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 
formában zajlik. 
 

3.10. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a 
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  
1.3. megbeszélés   x  
1.5. szemléltetés   x  
1.7. kooperatív tanulás  x   
1.8. szerepjáték  x   
1.9. házi feladat x    

1.10. 
digitális alapú 
feladatmegoldás 

x    

 
3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
 

C
so
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rt

- 
bo

nt
ás
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sz

tá
ly

- 
ke

re
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1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x  x  

369 



 

 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x    

3. Komplex információk körében     
3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

  x  

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  
 

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

10101-12 azonosító számú 
 

Építőipari közös tevékenység 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 10101-12 azonosító számú, Építőipari közös tevékenység megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10101-12 
Építőipari közös tevékenység 

Építőipari alapismeretek 
Építőipari alapismeretek 

gyakorlat 
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FELADATOK 
Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, 
helyszíni méréseket végez 

x x  x  x 

Értelmezi a rendelkezésre álló 
műszaki dokumentáció tartalmát és 
használja az építészeti 
alapfogalmakat munkája során 

 x  x x x 

Felvonul a megfelelő eszközökkel a 
munkaterületre 

x x  x  x 

Betartja az építési technológiai 
folyamatok sorrendiségét 

x x  x x  

Biztosítja az anyagok, eszközök 
szakszerű tárolását és figyelemmel 
kíséri a munkájához szükséges 
anyagok folyamatos utánpótlását 

x x  x   

Ellenőrzi a felhasználásra kerülő 
anyagokat, biztosítja azok 
szakszerű felhasználását 

 x  x  x 

Gondoskodik a munkaterület 
folyamatos tisztántartásáról 

x x  x   

Átadja a munkát a 
munkáltatójának, levonul a 
munkaterületről 

 x x x   

Alkalmazza és értelmezi a műszaki 
ábrázolás módszereit, értelmezi az 
építőipari rajzokat 

    x x 

Alkalmazza a különböző 
szerkezetek jelölését, értelmezi a 
szerkezetek térbeli helyzetét 

 x  x x x 

Értelmezi a különböző szintű 
dokumentációk tartalmát, és a 
gyakorlatban hasznosítja azokat 

 x  x x x 

Betartja és betartatja a 
munkavédelmi, biztonságtechnikai, 
tűz- és környezetvédelmi 
előírásokat 

x  x   x 
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Betartja, betartatja a foglalkozás-
egészségügyi előírásokat 

x  x    

Baleset, illetve veszélyhelyzet 
esetén munkakörének megfelelően 
intézkedik, elsősegélyt nyújt 

x  x    

Használja a kivitelezési munkák 
végrehajtásához szükséges 
munkavédelmi eszközöket 

x x  x   

Biztosítja az anyagok, eszközök 
szakszerű, biztonságos mozgatását, 
használatát 

x x  x   

Gondoskodik a munkavédelmi 
eszközök használhatóságáról 

x  x x   

Elvégzi a munkaterület kockázat 
elemzését, értékelését 

x  x x   

Munkavégzésre alkalmas 
állapotban jelenik meg a 
munkavégzés helyszínén 

x  x    

Betartja és betartatja a Munka 
Törvénykönyve alapelveit, területi 
és személyi hatályát 

  x    

Munkaszerződést köt, betartja és 
betartatja a szerződésben 
foglaltakat 

  x    

Betartja és betartatja a 
munkavállalói és a munkáltatói 
jogokat és kötelezettségeket 

  x    

Betartja és betartatja a 
munkaviszony megszüntetésére, 
megszűnésére vonatkozó 
szabályokat 

  x    

Alkalmazza a norma időre, norma 
rendszerre vonatkozó előírásokat 

 x x x   

Szakmai ajánlatot készít és ad  x x x  x 
SZAKMAI ISMERETEK 

Munka megkezdésének és 
végzésének feltételei 

x x x   x 

Az anyagszállítás és tárolás 
általános szabályai 

x x  x   

A méréshez, kitűzéshez szükséges 
eszközök 

 x  x   

A kivitelezési munka technológia 
sorrendje és összefüggései 

x x  x x x 

Kiviteli tervek tartalma  x  x x x 
Építési dokumentációk értelmezése  x  x x x 
Munkabiztonsági és balesetvédelmi 
előírások 

x  x   x 

Elsősegélynyújtás x   x   
Egyéni védőfelszerelések, x   x  x 
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védőruhák 
Tűzvédelem x   x  x 
Környezetvédelem, veszélyes 
hulladékok 

x x  x  x 

Szállítás, anyagmozgatás x x  x  x 
Építőipari gépek munkavédelmi 
előírásai 

x     x 

Építőipari anyagok tulajdonságai és 
felhasználási területük 

x x  x  x 

A Munka Törvénykönyve alapvető 
szabályai 

  x    

A munkavállalás alapfeltételei   x    
Munkaszerződés kötés   x    
Munkaadó, munkavállaló jogai és 
kötelezettségei 

  x    

Tételes költségvetési kiírás 
felépítése 

 x x    

Vállalkozás fogalma és szerepe a 
gazdasági életben 

  x    

Vállalkozási formák   x    
Vállalkozás általános felépítése, és 
működtetésének feltételei 

  x    

Vállalkozásokról szóló 
jogszabályok 

  x    

Munkanapló vezetés  x  x   
A norma idő  x  x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Építészeti jelképek értelmezése  x  x x x 
Kiviteli tervrajz olvasása, 
értelmezése 

 x  x x x 

Egyéni és kollektív munkavédelmi 
eszközök használata 

x x x x   

Információforrások kezelése  x x x  x 
Szakmai számolási készség  x  x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Pontosság x x x x x x 
Térlátás  x  x x x 
Felelősségtudat x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Segítőkészség x x x   x 
Konszenzus készség  x x x  x 
Határozottság x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 
Rendszerező képesség x x x x x x 
Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x x x 
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4.Építőipari alapismeretek tantárgy 124 óra / 124 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
4.1.A tantárgy tanításának célja 
Az adott feladat munkavédelmi szempontból való átgondolása, a helyes 
munkaeszközök kiválasztására, a megfelelő munkakörnyezet megteremtése, a 
biztonságos munkafolyamatok megtervezése a tűz- és környezetvédelmi előírások 
figyelembe vételével. A figyelmetlenségből eredő sérülések, balesetek és 
egészségkárosodás megelőzése, illetve a véletlen balesetekből eredő károk 
minimalizálása. 
Az építészeti alapfogalmak megismertetése és azok megfelelő alkalmazása. 
Különféle építési technológiák és módszerek, valamint építési alapanyagok, 
kivitelezési eszközök és szerszámok megismertetése. Kivitelezési 
munkafolyamatok megismertetése. Tervezési folyamatok ismerete, 
tervdokumentációk és műszaki rajzok értelmezése. 
A jogok és kötelezettségek megismerése munkaadói és munkavállalói oldalról. 
Az önálló vállalkozási tevékenység elindításához szükséges munkaügyi és 
pénzügyi feltételek megismerése, figyelembe véve a mindenkori munkaerő-piaci 
információkat. 

 
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
4.3. Témakörök 

 
4.3.1. Szakmai munka- és balesetvédelem 36 óra / 36 óra 
Munkavédelmi törvény. 
Munkaegészségügyi előírások. 
Tűzvédelmi előírások az építőiparban. 
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei. 
Munkavédelmi eszközök és használatuk. 
Építési terület minimális munkavédelmi és szociális előírásai. 
Környezetvédelem, veszélyes hulladékok. 
Építőipari kivitelezési biztonságtechnikai előírások. 
Építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés, 
időjárás,  
vegyi anyagok, gépek stb.), kockázatelemzés, értékelés ismertetése. 
Foglalkozási ártalmak. 
Balesetvédelmi előírások gépek és szerszámok esetében. 
Szállítási, közlekedési és anyagmozgatási előírások. 
Elsősegélynyújtás. 
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Teendők a baleset helyszínén. 
A baleseti helyszín biztosítása. 
Vérkeringés, légzés vizsgálata. 
Heimlich-féle műfogás. 
Rautek-féle műfogás. 
Elsősegélynyújtás vérzések esetén. 
Sebellátás. 
Hajszáleres vérzés. 
Visszeres vérzés. 
Ütőeres vérzés. 
Belső vérzések és veszélyei. 
Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, 
metilalkohol-mérgezés. 
Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés. 
Fektetési módok. 
Idegen test szemben, orrban, fülben. 
Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén. 
Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén. 

 
4.3.2. Építési alapismeretek 72 óra / 72 óra 
A kivitelezés fogalma. 
Az építőipari szakmák tevékenységi köre. 
Tevékenységek kapcsolata a megvalósítás folyamatában, szakmák 
sorrendisége 
Az építési munkák csoportosítása. 
Kivitelezési munkák dokumentumai, műszaki tervek - építési engedély, 
bontási engedély, kivitelezési terv, használatbavételi engedély, 
fennmaradási engedély, tervrajzok, műszaki leírás, költségvetés, építési 
szerződés, építési napló. 
Építési, beruházási folyamat résztvevői, feladataik és jogkörük, szakmai 
kommunikáció. 
Munkahelyi kapcsolattartás – az építésvezető és a műszaki ellenőr feladata, 
jogköre. 
Az építési folyamat előkészítő munkái. 
Az építési helyszín berendezésének elemei, vonatkozó előírások – gépek, 
raktárak,  szociális ellátás létesítményei, építésirányítás helyiségei, 
elektromos hálózat, vízhálózat,  csatorna, vízelvezetés, ideiglenes utak, 
közlekedési útvonalak kialakítása. 
Szállítás eszközei közúton és építési területen. 
Építési technológiák, építési módok ismertetése. 
Munkaterület átadás-átvétel, teljesítés igazolása, levonulás dokumentálása. 
Az építőipar feladata. 
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Az építőipar felosztása. 
Települési infrastruktúra. 
Épületek, építmények csoportosítása rendeltetés szerint, jellemzőik. 
Lakóépületek kialakítása, elhelyezése, tájolása. 
Lakóépületek fajtái. 
Lakóépületek helyiségei, azok rendeltetése és sajátosságai. 
Épületszerkezetek. 
Az építőipari alapanyagok felépítése, szerkezete, tulajdonságai. 
Kivitelezési eszközök és szerszámok. 

 
4.3.3. Munkajogi és vállalkozási ismeretek 16 óra / 16 óra 
A magyar jogrendszer. 
Munkajogi szabályozás. 
Önálló munkavégzés és a „függő” munka közötti alapvető különbség. 
Alapvető törvények a munkajogviszonyban: 

Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. tv.) Mt. 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXXIII. tv.) Kjt. 
Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXIII. tv.) Ktv. 

Személyes jog. 
Együttműködési kötelezettség. 
Érvénytelenségnek fajtái: 

semmisség 
megtámadhatóság 
részleges érvénytelenség. 

Mit jelent az elévülés, milyen szabályok vonatkoznak az elévülésre. 
Mikor nyugszik, ill. mikor szakad meg az elévülés. 
Munkahelyi szervezetek. 
Munkaviszony létesítése. 
Munkaszerződés kötése. 
A munkáltató jogai és kötelességei: 
Munkáltató jogai: 

irányítási jog 
munka feletti felügyelet jog 
fegyelmezési jog 
vagyoni jellegű jog 
személyzeti jogok. 

A munkáltató kötelességei: 
munka díjazásának kötelessége 
foglalkoztatási kötelesség 
ún. gondoskodási kötelesség. 

Munkavállaló jogai: 
kollektív jogai 
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koalíciós szabadságjogok 
részvételi jogok 
bármikor szakszervezet szervezhető 
munkavédelmi képviselő választható 50 fő munkavállaló fölött 

kötelező. 
Munkavállaló kötelezettségei: 

munkavállaló rendelkezésre állási személyes kötelesség 
rendelkezésre állás helye 
rendelkezésre állás ideje 
munkavégzési kötelesség 
egyéb ún. magatartási kötelesség 
titoktartási kötelesség 
a munkáltató szervezeti rendjébe való beilleszkedés kötelessége 
oltalmi kötelezettség. 

Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő, szabadság. 
Munkaviszony megszüntetésének szabályai, vonatkozó előírásai. 
A vállalkozás fogalma és alapfunkciója. 
Tulajdoni forma alapján lehet: 

magán 
állami 
önkormányzati 
szövetkezeti 
egyéb közösségi 
illetve vegyes tulajdonú vállalkozás. 

Szervezeti felépítése szerint lehet: egyéni vagy társas vállalkozás. 
Egyéni vállalkozás: 

devizabelföldi fogalma 
cselekvőképesség fogalma 
foglalkozástól, közügyektől, eltiltott fogalma 
egyéb feltételek tisztázása 
vállalkozás indítása 2010. január 1 után 
főállású egyéni vállalkozó. 

Társas vállalkozások:  
gazdasági társaságok (Kkt., Bt., Kft., Rt., közös vállalat, és az 

egyesülés). 
szövetkezetek 
közhasznú társaságok 
szabadalmi ügyvivői társaság 
ügyvédi munkaközösség 
oktatói munkaközösség. 

Tevékenység típusok szempontjából lehetnek:  
ipari 
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kereskedelmi 
mezőgazdasági 
közlekedési-, pénzintézeti 
személyi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat. 

Nagyságrend tekintetében: 
mikro 
kis-, közepes 
nagyvállalkozás. 

Vállalkozás finanszírozása (saját tőke, hitel). 
Pénzforgalom lebonyolítása (pénztár, bankszámla). 
Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, nyereség, veszteség). 
Vállalkozás megszűnése, csődeljárás, felszámolási eljárás. 
 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
Tanműhely 

 
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. kiselőadás   x - 
1.3. megbeszélés  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. projekt  x  - 
1.6. házi feladat   x - 

 
4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     
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1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.3. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2. Csoportos versenyjáték  x  - 
 

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

5. Építőipari alapismeretek gyakorlat tantárgy 36 óra / 36 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
6.1.A tantárgy tanításának célja 
A tanulók sajátítsák el a következő ismereteket: az építészeti alapfogalmak 
megismertetése és azok gyakorlati alkalmazása. Különféle építési technológiák és 
módszerek, valamint építési alapanyagok, kivitelezési eszközök és szerszámok 
megismertetése, azok megfelelő használata. Kivitelezési munkálatok előkészítése. 
Tervezési folyamatok ismerete, tervdokumentációk és műszaki rajzok értelmezése. 
Az egyes szakterületek munkafolyamataihoz kapcsolódó víz-, hő- és 
hangszigetelési munkák anyagainak, technológiáinak elméleti és gyakorlati 
megismerése. Talajnedvesség és talajpára elleni szigetelés készítéséhez szükséges 
ismeretek elsajátítása. Hőtechnikai, akusztikai és hidrotechnikai tulajdonságok 
ismerete. Szigetelő anyagok, szigetelési munkák eszközeinek és gépeinek 
megfelelő használata. 
Az épületek energetikai, hőtechnikai, elektromos és akusztikai feltételeinek 
ismerete. 
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6.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
6.3. Témakörök  
 

5.3.1. Építési alapismeretek 12 óra / 12 óra 
Építészeti alapfogalmak értelmezése, gyakorlati alkalmazása. 
Alapvető építési és kivitelezési technológiák alkalmazása. 
Építési alapanyagok szakszerű használata. 
Építési alapanyagok tárolására vonatkozó előírások. 
Építési anyagok csoportosítása. 
Szerszámok, eszközök ismertetése. 
Eszközök és szerszámok megfelelő használata. 
A kivitelezési munkafolyamatok résztvevői. 
Kivitelezési munkafolyamatok sorrendisége, szervezés jelentősége. 
Szervezési munkafolyamatok lebonyolítása. 
Engedélyeztetések dokumentációinak ügyintézése. 
Kivitelezési munkálatok megkezdése, a munkafolyamatok nyomon 
követése, ellenőrzése, lebonyolítása. 
Építési helyszínek ismerete, sajátosságai. 

 
5.3.2.Műszaki rajz 12 óra / 12 óra 
A rajzolás alapjai.  
Vonalgyakorlatok, szabványírás. 
A szabvány fogalma, a rajzi szabványok. 
Építőipari szabványok. 
A megfelelő méretarányok ismerete. 
Méretarányok átváltása. 
Szerkesztési gyakorlatok. 
Ábrázolási módok. 
Vetületi ábrázolások. 
Axonometrikus ábrázolások. 
Az építészeti rajzokon használt tervi jelölések értelmezése, gyakorlati 
jelentősége a kivitelezés során. 
Anyagjelölések ismertetése, részletrajzon való felismerése. 
Az építészeti rajz formai követelményei. 
Építészeti rajzok megismerése, értelmezése. 
Engedélyezési és kiviteli terv szerepe a megvalósítás folyamatában. 
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése. 
Műszaki rajz készítése megadott szempontok alapján. 
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5.3.4.Épületfizika 12 óra / 12óra 
Épületszerkezet-tani alapismeretek alkalmazása. 
Statikai alapismeretek gyakorlati alkalmazása. 
Hőterhelési korlátok. 
Páraterhelés. 
Akusztika alapjai, hangszigetelési ismeretek. 
Épületgépészeti és energetikai ismeretek. 
Elektromos szakipar alapjai. 
Hidrotechnikai tulajdonságok. 
Szerkezeteket károsító nedvesség előfordulási formái. 
Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználási gyakorlata. 
Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés anyagai, szigetelési módok 
bemutatása. 
Szigetelő anyagok fektetése, toldása. 
Szigetelések kivitelezése során keletkezett hulladékok tárolása, kezelése. 
Szigetelési hibák korrigálása. 
Kapcsolódó tervekben méretmegadási módok gyakorlati alkalmazása. 
Szigetelések anyagjelölése a terveken. 
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján. 
Épületeket érő hő és hanghatások. 
Hőtechnikai ismeretek. 
Hővezetés. 
Hősugárzás. 
Hőáramlás. 
Hőátbocsátási tényező. 
Hőtágulás. 
Tűzállóság. 
Hőtechnikai jellemzők. 
Akusztikai alapfogalmak. 
Hőhíd épületszerkezetekre gyakorolt hatása. 
Hő- és hangszigetelő anyagokkal szemben támasztott követelmények. 
Hő- és hangszigetelés alapanyagai, fajtái, jellemzői. 
Hő- és hangszigetelési technológiák gyakorlati alkalmazása. 
Utólagos hő- és hangszigetelése készítése. 
Hő- és hangszigetelés jelölése tervrajzokon, részletrajzokon. 
Hő- és hangszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 
betartása. 

 
6.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
Tanműhely 
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6.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszá
m 

Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 
1.1 magyarázat   x - 
1.2. kiselőadás   x - 
1.3. megbeszélés  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. házi feladat x x x - 

 
6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x   - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. 
Kiviteli és engedélyezési 
tervdokumentáció értelmezése 

 x  - 

 

384 



 

 

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

10102-12 azonosító számú 
 

Hagyományos zsaluzat és állványzata 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10102-12 azonosító számú, Hagyományos zsaluzat és állványzata megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10102-12 

Hagyományos zsaluzat és állványzata 

Hagyományos zsaluzatok 
Hagyományos zsaluzatok 

gyakorlat 

H
ag
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yo

s 
zs

al
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at
ok
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FELADATOK 
Megismeri, szervezi, előkészíti az elvégzendő feladatot x x x x 
Tervek alapján előkészíti a hagyományos zsaluzási, 
állványozási munkák anyagait, eszközeit 

x  x  

Méretre szabja, megmunkálja a függőleges és vízszintes 
szerkezetek hagyományos zsaluzatát 

 x  x 

Előkészíti a megtámasztó és alátámasztó fa állványzatot, 
dúcolatot 

 x  x 

Összeállítja, elhelyezi a pillérek, falak hagyományos 
zsaluelemeit, megtámasztását 

 x  x 

Összeállítja, elhelyezi a födémszerkezetek hagyományos 
zsaluelemeit és alátámasztó állványzatát 

 x  x 

Ellenőrzi a zsalu és állványszerkezet méreteit, 
beállítását, stabilitását 

 x  x 

Bontja a hagyományos zsaluzatokat és a zsaluzat 
állványzatát 

 x  x 

Fa zsaluanyagot mozgat, válogat, tárol, kezel x   x 
SZAKMAI ISMERETEK 

Fafajták tulajdonságai, faanyagok betegségei, védelme x  x  
Kereskedelmi faválaszték, anyagjelölés, anyagminőség, 
fatermék alakváltozása 

x  x  

Mérési módszerek, mérő, beállító és jelölő eszközök x  x  
Faanyagok, fafelületek megmunkálása, fakötések 
kialakítása 

x  x  

Faanyagot, fafelületet megmunkáló eszközök, gépek x  x  
Zsaluzatok, állványok szerelő és bontó kéziszerszámai, 
gépei 

x x x x 

Anyagmozgató, emelő eszközök, gépek előírásai x  x  
Magas és mélyépítési dokumentációk fajtái  x  x 
Zsalu- és állványtervek, szabványok, anyagszükségletek  x  x 
Hagyományos megtámasztó, alátámasztó állványok, 
építési, technológiai folyamatai 

 x  x 

Hagyományos zsaluzatok, építési, technológia 
folyamatai 

 x  x 

Zsaluzatok tárolására, mozgatására, elhelyezésére 
vonatkozó munkabiztonsági előírások 

 x  x 

387 



 

 

6. Hagyományos zsaluzatok tantárgy 36 óra/ 36óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
6.1.A tantárgy tanításának célja 
A tanulók legyenek képesek a hagyományos zsaluzatok előkészítési, építési és 
bontási logikája szerint építeni és bontani a hagyományos zsaluzatokat. A tanulók 
legyenek képesek rendszerezni a zsaluzatrészek szerint az anyagokat. Tudják a 
zsaluzásokhoz szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket használni. Tudják 
kiszámolni és összeállítani egy adott munkához szükséges anyagmennyiségeket, 
eszközöket, gépeket. 
A tanulók legyenek képesek a hagyományos zsaluzási munkákat balesetmentesen 
elvégezni és ismerjék e tevékenységek munkavédelmi előírásait. 

 
6.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
6.3.Témakörök  

 
6.3.1.Hagyományos zsaluzatok anyagai, szerszámai, gépei 12 óra/ 12óra 
Hagyományos zsaluzat építéséhez szükséges faanyagok. 
A faanyagok tulajdonságai, felhasználhatósága. 
A faanyagok kezelési és megmunkálási előírásai. 
Zsaluzatkészítéshez szükséges eszközök, gépek és szerszámok. 
 

6.3.2.Hagyományos zsaluzatok készítése, bontása 24 óra/ 24óra 
Hagyományos zsaluzatok részei és ezek feladata. 
Hagyományos zsaluzatok építésének és bontásának technológiai folyamata. 
Az elbontott zsaluzat elemeinek tisztítása, tárolása, szállítása. 
 

6.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
6.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek 
(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
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1.2. elbeszélés x   - 
1.3. kiselőadás   x - 
1.4. megbeszélés  x  - 
1.5. vita  x  - 
1.6. szemléltetés   x - 
1.7. projekt  x  - 
1.8. kooperatív tanulás  x  - 
1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 
1.11. házi feladat   x - 

 
6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     
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3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 
6.6.A tantárgy értékelésének módja 

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

7. Hagyományos zsaluzatok gyakorlat tantárgy 72 óra/72 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
7.1.A tantárgy tanításának célja 
A tanulók legyenek képesek a hagyományos zsaluzatok előkészítési, építési és 
bontási logikája szerint építeni és bontani a hagyományos zsaluzatokat. A tanulók 
legyenek képesek rendszerezni a zsaluzatrészek szerint az anyagokat. Tudják a 
zsaluzásokhoz szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket használni. Tudják 
kiszámolni és összeállítani egy adott munkához szükséges anyagmennyiségeket, 
eszközöket, gépeket. 
A tanulók legyenek képesek a hagyományos zsaluzási munkákat balesetmentesen 
elvégezni és ismerjék e tevékenységek munkavédelmi előírásait. 

 
7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 
 
7.3.Témakörök  

 
7.3.2.Hagyományos zsaluzatok anyagai, szerszámai, gépei 12 óra/ 12 óra 
Hagyományos zsaluzat építéséhez szükséges faanyagok előkészítése.  
Fatartós falzsalu elemek előszerelése. 
Zsalu- és állványszerelés, -bontás eszközei, gépei. 
Betonozás, betonbedolgozás eszközei, gépei. 
Tisztítás, javítás eszközei gépei. 
A faanyagok kezelése és megmunkálása. 
Zsaluzatkészítéshez szükséges eszközök, szerszámok és kisgépek 
használata. 

 
7.3.2. Hagyományos zsaluzatok készítése, bontása 60 óra60 óra 
Zsaluzatok elemeinek előkészítése. 
Zsaluhéjak készítése. 
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Alátámasztó állványzat előkészítése. 
Hagyományos zsaluzatok építése és bontása. 
Kúszóállvány előszerelés, betonszerkezetben levő nyílások kirekesztése. 
Munkavédelem, védő felszerelések. 
Építészeti műszaki tervek (zsaluzási terv) olvasása, értelmezése. 
 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Iskolai tanműhely 

 
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

7.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási 
módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. elbeszélés x   - 
1.3. kiselőadás   x - 
1.4. megbeszélés  x  - 
1.5. vita  x  - 
1.6. szemléltetés   x - 
1.7. projekt  x  - 
1.8. kooperatív tanulás  x  - 
1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 
1.11. házi feladat   x - 

 
7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 
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1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

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

10318-12 azonosító számú 
 

Rendszerzsaluzatok és állványok 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 10318-12 azonosító számú, Rendszerzsaluzatok és állványok megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10318-12 
Rendszerzsaluzatok és állványok 

Zsalu és állványrendszerek 
kialakítása 

Rendszerzsaluzatok 
alkalmazása gyakorlat 
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FELADATOK 
Megismeri, ellenőrzi a munkaterületet, 
előkészíti a zsaluzatok, állványok munkáit  

x x x  x   x 

Rendszerzsaluzatok és állványok tervei 
alapján, típusonként előkészíti, előszereli az 
anyagokat  

x x x  x x  x 

Zsalufogadáshoz előkészíti, elhelyezi a 
lépcsőházi és liftaknaállványt, kidugó 
állványt 

x x x  x x   

Elhelyezi, rögzíti a különböző kialakítású 
függőleges szerkezetek pillér- és 
falzsaluzati rendszereit 

x x x  x x   

Elhelyezi a különböző formájú vízszintes 
szerkezetek födémzsaluzati rendszereit, 
alátámasztását 

x x x  x x   

Összeállítja, elhelyezi, mozgatja a 
függesztett állványokat, kúszóállványokat, 
kúszózsaluzatokat 

x x x x x x   

Ellenőrzi a fogadószerkezetet, a zsalu és 
állványszerkezet stabilitását, beállítást, 
mérést végez 

x  x  x    

Monolit beton, vasbeton szerkezetek 
betonozását, betonbedolgozását végzi 
üzemi betonból 

  x    x  

Bontja a függőleges szerkezetek, pillérek, 
falak rendszerzsaluzatát 

 x  x x x   

Bontja a vízszintes szerkezetek 
födémzsaluzati rendszereit, alátámasztását  

 x  x x x   

Egyedi zsalu és állványszerkezetet szerel és 
bont, csúszó zsaluzatot szerel, mozgat 

x x x  x x   
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Zsaluzatokat, állványszerkezeteket és azok 
elemeit mozgatja, emeli a technológiai 
előírás alapján 

 x x   x   

Zsalu és állvány típusok elemeit tisztítja, 
karbantartja, tárolja és szállításhoz 
előkészíti 

x  x   x   

SZAKMAI ISMERETEK 
Magas és mélyépítési munkák beton és 
vasbeton szerkezetei, statikus tervei  

  x    x x 

Fémszerkezetű zsalu és állványelemek 
anyagai, megmunkálása, karbantartása 

x   x x x   

Műanyag alapú zsaluelemek, kiegészítő 
anyagok tulajdonsága, alkalmazása  

x   x x x   

Faanyagú zsaluelemek kialakítása, 
megmunkálása, alkalmazása 

x   x x x   

Felületkezelő anyagok tulajdonsága, 
környezeti hatása 

   x x  x  

Pillérzsaluzati rendszerek típusai, 
kialakítása, technológiai utasítása 

x x   x    

Falzsaluzati rendszerek típusai, kialakítása, 
technológiai utasítása 

x x   x    

Födémzsaluzati rendszerek típusai, 
kialakítása, technológiai utasítása 

x x   x    

Zsaluzatot alátámasztó szerkezetek, 
állványok típusai, kialakítása, technológiai 
utasítása 

x x   x    

Függesztett állványrendszerek típusai, 
kialakítása, technológiai utasítása 

x x   x    

Kúszóállványok, kúszózsaluzati rendszerek 
típusai, kialakítása, technológiai utasítása 

x x   x    

Kiegészítő állványok kialakítása, 
alkalmazása 

  x x x x   

Zsaluzatok, állványok szereléséhez 
szükséges mérések, kitűzések, 
szintbeállítások 

    x x x  

Zsaluforgatási ütemterv, anyagkigyűjtés, 
bérleti díjszámítás értelmezése 

x       x 

Rendszerzsaluzatok és állványok kiosztási 
rajzainak értelmezése, vázlatok készítése 

x       x 

Zsaluszerkezetek stabilitására, 
kizsaluzhatóságára, korai kizsaluzásra 
vonatkozó előírások 

 x x  x  x  

Zsaluzatok, állványok megmunkálásának, 
szerelésének, mozgatásának szerszámai, 
gépei 

   x x x   

Zsaluzatok minőségi ellenőrzése, tisztítása, 
javítása, tárolása 

x   x  x   
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Monolit beton, vasbeton szerkezetek 
anyagai, beton tulajdonságai, betonok 
jelölése 

  x   x   

Üzemi betonszállításra, fogadásra, 
betonbedolgozásra, a betonozás gépeire 
vonatkozó előírások 

  x   x   

Zsaluzatok teherbírására, betonozási 
sebességre, betonbedolgozás módjára 
vonatkozó utasítások 

x x   x  x  

Kizsaluzott felületekkel szembeni 
elvárások, szabványok, betonszerkezet 
utókezelése, javítása 

  x    x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Nyomtatott és elektronikus 
termékismertetők, szerelési utasítások 
használata  

x x  x x   x 

Zsaluzatok, állványok építésénél a 
munkahelyi, munkabiztonsági előírások, 
eszközök alkalmazása  

 x   x x x  

Zsaluzati rendszerek, állványok terveinek, 
szerelési utasításának alkalmazása 

    x x x  

Zsalu- és állványszerelés, tisztítás, 
felületkezelés szerszámainak, eszközeinek 
használata 

   x  x   

Zsaluzatokat, állványokat emelő, mozgató 
eszközök, gépek használata 

   x x x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség     x x x  
Egyensúlyérzékelés      x  x  
Szervezőkészség x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányítási készség      x x x  
Irányíthatóság x    x x x x 
Konszenzus készség     x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Problémamegoldás, hibaelhárítás      x x x  
Körültekintés, elővigyázatosság      x x x  
Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x x x x  
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8. Zsalu- és állványrendszerek kialakítása tantárgy 72 óra/ 72 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

  
8.1.A tantárgy tanításának célja 
A tanulók legyenek képesek a rendszerzsaluzatok előkészítési, építési és bontási 
logikája szerint építeni és bontani a rendszerzsaluzatokat. A tanulók legyenek 
képesek rendszerezni a zsaluzatrészek szerint az anyagokat. Tudják a 
zsaluzásokhoz szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket használni. Tudják 
kiszámolni és összeállítani egy adott munkához szükséges anyagmennyiségeket, 
eszközöket, gépeket. 
A tanulók legyenek képesek a rendszerzsaluzási munkákat balesetmentesen 
elvégezni és ismerjék e tevékenységek munkavédelmi előírásait. 
Szakmai kompetenciák elsajátítása, amelyek segítségével a tanuló alkalmassá válik 
önálló, illetve irányított munkavégzésre. Értelmezni tudja a rendelkezésre álló 
műszaki információkat, munkavédelmi, építéstechnológiai és műszaki 
szempontból szakszerű rendszerzsaluzatot tudjon készíteni. 

 
8.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
8.3.Témakörök  

 
8.3.1. Rendszerzsaluzatok típusai, tervei 18 óra/ 18 óra 
Zsaluzat-rendszerek ismertetése. 
Zsalukiosztási rajzok értelmezése. 
Rendszerzsaluzatok részei és ezek feladata. 
A munkához szükséges műszaki előírások, műveleti és alkalmazástechnikai 
utasítások ismertetése. 
A szakmában alkalmazott fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai 
ismeretek átadása. 
 

8.3.2. Rendszerzsaluzatok szereléstechnológiája 24 óra/ 24óra 
Megismeri, ellenőrzi a munkaterületet, előkészíti a zsaluzatok, állványok 
munkáit. 
Rendszerzsaluzatok és állványok tervei alapján, típusonként előkészíti, 
előszereli az anyagokat. 
A különböző kialakítású, függőleges szerkezetek pillér és falzsaluzati 
rendszereinek elhelyezése. 
A különböző formájú vízszintes szerkezetek födémzsaluzati rendszereinek 
alátámasztása. 
A függesztett állványok, kúszóállványok, kúszózsaluzatok mozgatása. 
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A függőleges szerkezetek, pillérek, falak rendszerzsaluzatának bontási 
folyamata. 
A vízszintes szerkezetek födémzsaluzati rendszereinek bontása. 
Egyedi zsalu és állványszerkezetek bontása, csúszó zsaluzat mozgatása. 
Zsaluzatokat, állványszerkezeteket és azok elemeit mozgatja, emeli a 
technológiai előírás alapján. 
Zsalu és állvány típusok elemeit tisztítja, karbantartja, tárolja és szállításhoz 
előkészíti. 
 

8.3.3. Zsaluzandó szerkezetek kialakítása 12 óra/ 12 óra 
Épületszerkezetek rendszerezése, feladatuk, statikai működésük. 
A fogadószerkezetet, a zsalu- és állványszerkezet stabilitásának, 
beállításának ellenőrzése. 
Monolit beton, vasbeton szerkezetek anyagai, beton tulajdonságai, betonok 
jelölése. 
Üzemi betonszállításra, fogadásra, betonbedolgozásra, a betonozás gépeire 
vonatkozó előírások. 
Zsaluzatok teherbírására, betonozási sebességre, betonbedolgozás módjára 
vonatkozó utasítások. 
Kizsaluzott felületekkel szembeni elvárások, szabványok, betonszerkezet 
utókezelése, javítása. 
 

8.3.4. Zsalu és állványrendszerek tárolása, mozgatása és 
karbantartása 18 óra/ 18 óra 
Zsaluzatok, állványszerkezetek és azok elemeinek mozgatása a technológiai 
előírások alapján. 
Zsalu és állvány típusok elemeinek tisztítása, karbantartása. 
Zsalu és állvány típusok elemeinek tárolása és szállításhoz előkészítése. 
Zsaluzáshoz szükséges gépek, szerszámok, mérő- és kitűző eszközök. 
 
  

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 
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1.1 magyarázat   x - 
1.2. elbeszélés x   - 
1.3. kiselőadás   x - 
1.4. megbeszélés  x  - 
1.5. vita  x  - 
1.6. szemléltetés   x - 
1.7. projekt  x  - 
1.8. kooperatív tanulás  x  - 
1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 
1.11. házi feladat   x - 

 
8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 
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3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

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

9. Rendszerzsaluzatok alkalmazása gyakorlat tantárgy 72 óra/ 72 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
9.1.A tantárgy tanításának célja 
A tanulók legyenek képesek a rendszerzsaluzatok előkészítési, építési és bontási 
logikája szerint építeni és bontani a rendszerzsaluzatokat. A tanulók legyenek 
képesek rendszerezni a zsaluzatrészek szerint az anyagokat. Tudják a 
zsaluzásokhoz szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket használni. Tudják 
kiszámolni és összeállítani egy adott munkához szükséges anyagmennyiségeket, 
eszközöket, gépeket. 
A tanulók legyenek képesek a rendszerzsaluzási munkákat balesetmentesen 
elvégezni és ismerjék e tevékenységek munkavédelmi előírásait. 
Szakmai kompetenciák elsajátítása, amelyek segítségével a tanuló alkalmassá válik 
önálló, illetve irányított munkavégzésre. Értelmezni tudja a rendelkezésre álló 
műszaki információkat, munkavédelmi, építéstechnológiai és műszaki 
szempontból szakszerű rendszerzsaluzatot tudjon készíteni. 

 
9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
9.3.Témakörök  

 
9.3.1. Rendszerzsaluzatok szerelése bontása 24 óra /24 óra 
Zsalukiosztási rajzok értelmezése. 
Zsaluzó elemek összeválogatása, előszerelése. 
Zsaluzat-rendszerek készítése. 
A munkához szükséges műszaki előírások, műveleti és alkalmazástechnikai 
utasítások alkalmazása. 
Fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai ismeretek alkalmazása. 
Összeállítja a zsaluszerkezet elemeit és ideiglenesen rögzíti. 
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Elvégzi a finombeállítást és a merevítést. 
Az áttörések helyeit kiméri. 
A zsaluszerkezet elemeit visszabontja. 
A zsaluszerkezetben kizárásokat készít. 

 
9.3.2. Zsalu és állványrendszerek szerelő, mozgató eszközeinek, gépeinek 

alkalmazása 18 óra /18óra 
Zsaluzáshoz szükséges gépek, szerszámok, mérő- és kitűző eszközök 
szakszerű használata. 
Zsalu és állvány típusok elemeit tisztítja, karbantartja, tárolja és előkészíti a 
szállításhoz. 
 

9.3.3. Zsaluzott szerkezetek betonozása 18 óra /18óra 
Monolit beton vasbeton szerkezetek betonbedolgozása üzemi betonból 
Az elkészített betont utókezeli 

 
9.3.4. Zsaluzási ütemek, kiosztások, anyagkigyűjtések készítése 

 12 óra /12óra  
Az épületszerkezetek ismerete alapján zsaluzási ütemezést készít 
Összeállítja az ütemezett szakaszokhoz szükséges zsaluzati elemkonszignációt 
 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely 
A gyakorlati képzőhely által meghatározott építési terület 

 
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. elbeszélés x   - 
1.3. kiselőadás   x - 
1.4. megbeszélés  x  - 
1.5. vita  x  - 
1.6. szemléltetés   x - 
1.7. projekt  x  - 
1.8. kooperatív tanulás  x  - 
1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 
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1.11. házi feladat   x - 
 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 
 
9.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A  

10100-12 azonosító számú 
 

Állványzatok 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 10100-12 azonosító számú, Állványzatok megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10100-12 
Állványzatok 

Hagyományos 
állványzatok elmélet 

Hagyományos 
állványzatok 

gyakorlat 

Á
llv

án
yo

k 
típ

us
ai

, 
el

em
ei

 

Á
llv

án
yo

k 
ki

os
zt

ás
a,

 
ép

íté
se

 

Á
llv

án
yo

k 
ép

íté
se

, 
bo

nt
ás

a 

Á
llv

án
yo

k 
el

em
ei

ne
k 

sz
ál

lít
ás

a,
 tá

ro
lá

sa
 

FELADATOK 
Elvégzi a tartóelemek kiosztását  x x x  
Munkaállványokat készít   x x  
Elhelyezi a teherelosztókat   x x  
Felállítja és rögzíti a hagyományos állványzat 
tartóelemeit 

 x x x 

Elkészíti a munkaszinteket, feljárókat   x x 
Elkészíti a védőkorlátot  x x x 
Elkészíti és elhelyezi az esetleg szükséges 
védőszerkezeteket 

  x x 

Elbontja a védőfelszereléseket   x  
A pallóterítést bontja   x  
A tartóelemeket és a rögzítést bontja  x x  
A tartóelemeket és a tartozékokat tisztítja    x 
Az állványanyagot fajtánként deponálja    x 
Rögzíti az állványelemeket egymáshoz és a falhoz  x x  
Elhelyezi a járóelemeket   x  
Merevítéseket készít  x x  
Védőszerkezeteket helyez el   x  
Védőtetőt készít  x x  
Bontja, szétszereli az állványszerkezetet   x  
Állványtípusok elemeit tisztítja, karbantartja, 
tárolja és szállításhoz előkészíti 

x   x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Épületek homlokzatának építész és statikustervei, 
állványtervek 

x x x x 

Állványok szereléséhez szükséges mérések, 
kitűzések, szintbeállítások  

x x x x 

Állványok típusai, alkalmazási területük, 
szabványok, munkavédelmi előírások  

x x   

Homlokzati állványok szerkezeti kialakítása, 
terhelhetősége, szereléstechnológiai utasítása 

x x   

Szerelőállványok, mobilállványok kialakítása, 
szereléstechnológiai utasítása 

x x   
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Állványok szereléséhez, karbantartásához 
szükséges szerszámok, gépek 

x       

Állványelemek, kötőelemek tárolása, mozgatása x  x x x 
Állványtervek, elhelyezési rajzok, 
anyagkigyűjtések értelmezése, vázlatrajz 
készítése 

 x  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Nyomtatott és elektronikus termékismertetők, 
szerelési utasítások használata  

    x x 

Állványok építésénél a munkahelyi, 
munkabiztonsági előírások, eszközök 
alkalmazása 

x x x x 

Állványok terveinek, szerelési utasításának 
alkalmazása 

x  x  

Állványszerelés, beállítás szerszámainak, 
eszközeinek használata 

x  x  

Mérés, kitűzés eszközeinek használata x x x x 
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség     x x 
Egyensúlyérzékelés     x x 
Döntésképesség  x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Konszenzus készség  x x     
Irányíthatóság      x x 
Irányítási készség      x   

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés  x x x x 
Gyakorlatias feladatértelmezés      x x 
Körültekintés, elővigyázatosság    x x 
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10. Hagyományos állványzatok tantárgy 36 óra/ 36 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
10.1.A tantárgy tanításának célja 
A tanulók legyenek képesek a hagyományos állványok előkészítési, építési és 
bontási logikája szerint építeni és bontani a hagyományos állványokat. A tanulók 
legyenek képesek rendszerezni az állványok szerint az anyagokat. Tudják az 
állványépítéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket használni. Tudják 
kiszámolni és összeállítani egy adott munkához szükséges anyagmennyiségeket, 
eszközöket, gépeket. 
A tanulók legyenek képesek az állványozási munkákat balesetmentesen elvégezni 
és ismerjék e tevékenységek munkavédelmi előírásait. 
Szakmai kompetenciák elsajátítása, amelyek segítségével a tanuló alkalmassá válik 
önálló, illetve irányított munkavégzésre. Értelmezni tudja a rendelkezésre álló 
műszaki információkat, munkavédelmi, építéstechnológiai és műszaki 
szempontból szakszerű hagyományos állványokat tudjon készíteni. 

 
10.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 
 
10.3.Témakörök  

 
10.3.1. Állványok típusai, elemei 18 óra/ 18 óra 
Állványok típusai. 
Állványok részei és feladatuk. 
Állványok osztályozása rendeltetésük szerint. 
Munkaállványok. 
Szerelőállványok. 
Alátámasztó állvány. 
Elhelyező állványok. 
Dúcolások. 
Az állványok anyagai. 
Állványépítés biztonságtechnikai előírásai. 

 
10.3.2. Állványok kiosztása, építése 18 óra/ 18óra 
Állványok kiosztása. 
Hagyományos állványok építése. 
Állványok bontása. 
Elemek karbantartása, tárolása, szállítása. 
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10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. elbeszélés x   - 
1.3. kiselőadás   x - 
1.4. megbeszélés  x  - 
1.5. vita  x  - 
1.6. szemléltetés   x - 
1.7. projekt  x  - 
1.8. kooperatív tanulás  x  - 
1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 
1.11. házi feladat   x - 

 
10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 
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2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

      

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

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

11. Hagyományos állványzatok gyakorlat tantárgy 72 óra/ 72 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
11.1.A tantárgy tanításának célja 
A tanulók legyenek képesek a hagyományos állványok előkészítési, építési és 
bontási logikája szerint építeni és bontani a hagyományos állványokat. A tanulók 
legyenek képesek rendszerezni az állványok szerint az anyagokat. Tudják az 
állványépítéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket használni. Tudják 
kiszámolni és összeállítani egy adott munkához szükséges anyagmennyiségeket, 
eszközöket, gépeket. 
A tanulók legyenek képesek az állványozási munkákat balesetmentesen elvégezni 
és ismerjék e tevékenységek munkavédelmi előírásait. 
Szakmai kompetenciák elsajátítása, amelyek segítségével a tanuló alkalmassá válik 
önálló, illetve irányított munkavégzésre. Értelmezni tudja a rendelkezésre álló 
műszaki információkat, munkavédelmi, építéstechnológiai és műszaki 
szempontból szakszerű hagyományos állványokat tudjon készíteni. 

 
11.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
11.3.Témakörök  

 
11.3.1. Állványok építése bontása 54 óra /54 óra 
Állványok elemeinek kiosztása. 
Állványok elemeinek előkészítése. 
Hagyományos állványok építése és bontása. 
Építészeti műszaki tervek olvasása, értelmezése. 

 
11.3.2. Állványok elemeinek szállítása, tárolása 18 óra /18óra 
Hagyományos állványépítéshez szükséges elemek meghatározása.  
Állványok elemeinek karbantartása, tárolása, szállítása. 
 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely 
A gyakorlati képzőhely által meghatározott építési terület 

 
11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. elbeszélés x   - 
1.3. kiselőadás   x - 
1.4. megbeszélés  x  - 
1.5. vita  x  - 
1.6. szemléltetés   x - 
1.7. projekt  x  - 
1.8. kooperatív tanulás  x  - 
1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 
1.11. házi feladat   x - 
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11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 
11.6.A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A  
10319-12 azonosító számú 

 
Fémszerkezetű állványok 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10319-12 azonosító számú, Fémszerkezetű állványok megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10319-12 
Fémszerkezetű állványok 

Fémállványok 
szereléstechnológiája 

Fémállványok alkalmazása, 
szerelése gyakorlat 

Fé
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Á
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 tá
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lá
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FELADATOK 
Megismeri a munkaterületet, szervezi, 
előkészíti az állványozási munkát  

x   x   

Tervek alapján előkészíti a homlokzati 
fémállványok, szerelőállványok anyagait 

x x  x x  

Használja a fémállvány szereléshez, 
megmunkáláshoz szükséges eszközöket, 
gépeket 

x   x x  

Elhelyezi, merevíti, rögzíti a homlokzati 
csőállvány szerkezetét, munkaszintjét, 
feljáróját 

x x x x x  

Elhelyezi, merevíti, rögzíti a homlokzati 
keretes állvány szerkezetét, munkaszintjét, 
feljáró elemeit  

x x x x x  

Elhelyezi az állványok munkavédelmi 
felszerelését  

 x x x   

Fémszerkezetű létraállványokat, 
lépcsőtornyokat, mobil szerelőállványokat 
szerel 

x  x x x  

Ellenőrzi az állványszerkezet méreteit, 
stabilitását, terhelhetőségét 

 x  x   

Bontja az állványok járófelületét, 
merevítését, szerkezeti elemeit, rögzítését 

   x x  

Tisztítja, tárolja, mozgatja, szállítja az 
állványok rendszerelemeit, kiegészítő 
elemeit 

     x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Épületek homlokzatának építész és 
statikustervei, állványtervek  

 x  x   

Állványok szereléséhez szükséges 
mérések, kitűzések, szintbeállítások 

 x  x   

Fémek tulajdonsága, állványanyagok 
kialakítása, megmunkálása, 
felületkezelése  

x x   x x 
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Fémállványok típusai, alkalmazási 
területük, szabványok, munkavédelmi 
előírások  

x x   x x 

Homlokzati állványok szerkezeti 
kialakítása, terhelhetősége, 
szereléstechnológiai utasítása 

 x x    

Szerelőállványok, mobilállványok 
kialakítása, szereléstechnológiai utasítása 

 x x    

Állványok szereléséhez, karbantartásához 
szükséges szerszámok, gépek 

    x  

Állványelemek, kötőelemek tárolása, 
mozgatása 

     x 

Állványtervek, elhelyezési rajzok, 
anyagkigyűjtések értelmezése, vázlatrajz 
készítése 

 x  x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Nyomtatott és elektronikus 
termékismertetők, szerelési utasítások 
használata  

 x x x   

Állványok építésénél a munkahelyi, 
munkabiztonsági előírások, eszközök 
alkalmazása 

   x x x 

Állványok terveinek, szerelési utasításának 
alkalmazása 

   x   

Állványszerelés, beállítás szerszámainak, 
eszközeinek használata 

    x  

Mérés, kitűzés eszközeinek használata    x   
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség     x  x 
Egyensúlyérzékelés     x   
Döntésképesség   x  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Konszenzus készség     x  x 
Irányíthatóság   x  x   
Irányítási készség   x  x   

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés     x x x 
Gyakorlatias feladatértelmezés  x x x x  x 
Körültekintés, elővigyázatosság     x x x 
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12. Fémállványok szereléstechnológiája tantárgy 32 óra/ 32 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
12.1.A tantárgy tanításának célja 
A tanulók legyenek képesek a fémállványok előkészítési, építési és bontási 
logikája szerint építeni és bontani a fémállványokat. A tanulók legyenek képesek 
rendszerezni a fémállványok különböző elemeit. Tudják az állvány építéshez 
szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket használni. Tudják kiszámolni és 
összeállítani egy adott munkához szükséges anyagmennyiségeket, eszközöket, 
gépeket. 
A tanulók legyenek képesek a fémállvány építési munkákat balesetmentesen 
elvégezni és ismerjék e tevékenységek munkavédelmi előírásait. 
Szakmai kompetenciák elsajátítása, amelyek segítségével a tanuló alkalmassá válik 
önálló, illetve irányított munkavégzésre. Értelmezni tudja a rendelkezésre álló 
műszaki információkat, munkavédelmi, építéstechnológiai és műszaki 
szempontból szakszerű fémállványokat tudjon készíteni. 

 
12.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 
 
12.3.Témakörök  

 
12.3.1. Fémállványok típusai, anyagai 8 óra/ 8 óra 
Fémállványok elemei, feladta. 
Fémállványok anyagai, tulajdonsága. 
Fémállványok rögzítése, merevítése. 
Elemek karbantartása, tárolása, szállítása. 

 
12.3.2. Fémállványok kialakítása, tervezése 16 óra/ 16 óra 
Fémállványok szereléséhez szükséges szerszámok, gépek. 
Állványtervek, elhelyezési rajzok, anyagkigyűjtések értelmezése, vázlatrajz 
készítése. 
Állványok kiosztása. 
Fémállványok építése. 
Fémállványok bontása. 

 
12.3.3. Állványszerkezetek szereléstechnológiai folyamatai  8 óra/ 8 óra 
Állványtervek, elhelyezési rajzok, anyagkigyűjtések értelmezése, vázlatrajz 
készítése. 
Állványok szereléséhez szükséges mérések, kitűzések, szintbeállítások. 
Állványelemek összekészítése. 
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Fémállványok építése, merevítése. 
Fémállványok bontása. 
Az elemek karbantartása, tárolása, szállítása. 
 

12.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. elbeszélés x   - 
1.3. kiselőadás   x - 
1.4. megbeszélés  x  - 
1.5. vita  x  - 
1.6. szemléltetés   x - 
1.7. projekt  x  - 
1.8. kooperatív tanulás  x  - 
1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 
1.11. házi feladat   x - 

 
12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 
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1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

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

13. Fémállványok alkalmazása, szerelése gyakorlat 64 óra/ 64 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
13.1.A tantárgy tanításának célja 
A tanulók legyenek képesek a fémállványok előkészítési, építési és bontási 
logikája szerint építeni és bontani a fémállványokat. A tanulók legyenek képesek 
rendszerezni a fémállványok különböző elemeit. Tudják az állvány építéshez 
szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket használni. Tudják kiszámolni és 
összeállítani egy adott munkához szükséges anyagmennyiségeket, eszközöket, 
gépeket. 
A tanulók legyenek képesek a fémállvány építési munkákat balesetmentesen 
elvégezni és ismerjék e tevékenységek munkavédelmi előírásait. 
Szakmai kompetenciák elsajátítása, amelyek segítségével a tanuló alkalmassá válik 
önálló, illetve irányított munkavégzésre. Értelmezni tudja a rendelkezésre álló 
műszaki információkat, munkavédelmi, építéstechnológiai, valamint műszaki 
szempontból szakszerű fémállványokat tudjon készíteni. 
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13.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
13.3.Témakörök 

 
13.3.1. Fémállványok készítése, szerelése, bontása 32 óra /32 óra 
Állványtervek, elhelyezési rajzok, anyagkigyűjtések értelmezése, vázlatrajz 
készítése. 
Állványok szereléséhez szükséges mérések, kitűzések, szintbeállítások. 
Állványelemek összekészítése. 
Fémállványok építése, merevítése. 
Fémállványok bontása. 

 
13.3.2. Állványok megmunkáló, szerelő, mozgató eszközei, gépei  
 16 óra/16óra 

Fémállványok szereléséhez szükséges szerszámok, gépek alkalmazása, 
szakszerű használata. 
Állványok építésénél a munkahelyi munkabiztonsági előírások, eszközök 
alkalmazása. 

 
13.3.3. Állványelemek karbantartása, tárolása 16 óra/16 óra 
Az elemek karbantartása, tárolása, szállítása. 
Szerelőállványok, mobilállványok alkalmazása, szereléstechnológiai utasításai. 

 
13.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely 
A gyakorlati képzőhely által meghatározott építési terület 

 
13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. elbeszélés x   - 
1.3. kiselőadás   x - 
1.4. megbeszélés  x  - 
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1.5. vita  x  - 
1.6. szemléltetés   x - 
1.7. projekt  x  - 
1.8. kooperatív tanulás  x  - 
1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 
1.11. házi feladat   x - 

 
13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 
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3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

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

10099-12 azonosító számú 
 

Ácsszerkezetek 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 10099-12 azonosító számú, Ácsszerkezetek megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10099-12 
Ácsszerkezetek 

Ácsszerkezetek 
Ácsszerkezetek 

építése 
gyakorlat 

Fa
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FELADATOK 
Faszerkezeteket (fa fedélszerkezetek, fafödémek) épít, 
helyreállít, felújít, megerősít, átalakít  

x x x x x x x x 

Zsinórpadokat készít    x   x  
A szerkezeti elemeket méretre szabja    x   x  
Fakötéseket készít   x x  x x  
A leszabott elemeket favédőszerrel kezeli x      x  
Az előkészített elemeket beépíti, rögzíti    x   x  
A szerkezeti elemeket a kiviteli terv alapján összeállítja, 
rögzíti és merevíti 

   x x  x x 

Faépítmények tartóoszlopait elhelyezi    x   x  
A merevítő elemeket beépíti    x   x  
Szerkezeti kiváltásokat készít   x x  x x  
Előregyártott fa szerkezeteket beépít    x   x  
Külső és belső faburkolatokat készít   x    x  

SZAKMAI ISMERETEK 
Fafajták tulajdonságai, faanyagok betegségei, védelme x  x x  x x  
Kereskedelmi faválaszték, anyagjelölés, anyagminőség, 
fatermék alakváltozása  

x x x x x x x x 

Mérési módszerek, mérő, beállító és jelölő eszközök x x x x x x x x 
Faanyagok, fafelületek megmunkálása, fakötések 
kialakítása 

x x  x x x x x 

Faanyagot, fafelületet megmunkáló eszközök, gépek  x x x  x x  
Ácsszerkezetek szerelő és bontó kéziszerszámai, gépei  x x x  x x  
Anyagmozgató, emelő eszközök, gépek előírásai  x x x  x x  
Magas és mélyépítési dokumentációk fajtái x x x x x x x x 
Fedélszerkezetek, fafödémek, szabványok, 
anyagszükségletek 

x x  x x x x x 

Fedélszerkezetek építési, technológiai folyamatai  x x x x x x x 
Zsaluzatok tárolására, mozgatására, elhelyezésére 
vonatkozó munkabiztonsági előírások 

 x  x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Építész, statikus és fedélszerkezet tervek elemzése      x   x 
Fedélszerkezet vázlatrajz készítése      x   x 
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Mérőeszközök használata x   x   x  
Faipari kéziszerszámok, gépek használata, jelölések 
értelmezése 

x x  x x x x x 

Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, 
eszközök használata  

x x  x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Pontosság    x x  x x  
Térbeli tájékozódás     x x  x x 
Mozgáskoordináció     x x  x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Határozottság   x    x  
Konszenzus készség    x    x  
Segítőkészség    x    x  

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 
Problémamegoldás, hibaelhárítás     x   x  
Kontroll (ellenőrzőképesség)     x x  x x 
Módszeres munkavégzés  x x x x x x x x 
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14. Ácsszerkezetek tantárgy 344 óra/ 324 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
14.1.A tantárgy tanításának célja 
Az ácsszerkezetek működésének, építés technológiájának elméleti elsajátítása, a 
faszerkezetek építéséhez használható anyagok jellemzőinek megismerése, 
alkalmazási lehetőségeinek elsajátítása.  
A különböző faszerkezetek feladata, építése az épületszerkezetek 
megvalósításának folyamatában. 
A faszerkezetek elemeinek megmunkálása, előkészítése, összeállítását és 
rögzítését segítő elemek, módszerek. 
A tanulók legyenek képesek az ácsszerkezetek előkészítési, építési és bontási 
logikája szerint építeni és bontani az ácsszerkezeteket. A tanulók legyenek 
képesek rendszerezni az ácsszerkezetekhez szükséges anyagokat. Tudják az 
ácsszerkezetekhez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket használni. Tudják 
kiszámolni és összeállítani egy adott munkához szükséges anyagmennyiségeket, 
eszközöket, gépeket. 
A tanulók legyenek képesek az ácsszerkezeti munkákat balesetmentesen elvégezni 
és ismerjék e tevékenységek munkavédelmi előírásait. 
Szakmai kompetenciák elsajátítása, amelyek segítségével a tanuló alkalmassá válik 
önálló, illetve irányított munkavégzésre. Értelmezni tudja a rendelkezésre álló 
műszaki információkat, munkavédelmi, építéstechnológiai, valamint műszaki 
szempontból szakszerű ácsszerkezeteket tudjon készíteni. 

 
14.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
14.3.Témakörök  

 
14.3.1. Fafajták tulajdonságai, betegségei, védelme 52 óra/34 óra 
Fafajták tulajdonságai, faanyagok betegségei. 
Kereskedelmi faválaszték, anyagjelölés, anyagminőség, fatermék 
alakváltozása. 
Faanyagok, fafelületek megmunkálása, védelme. 
Faanyag védelmi módszerek, faanyag védőszerek és alkalmazásuk. 
Faszerkezetek tűzvédelme. 
 

14.3.2. Ácsmunkák szerszámai eszközei, gépei 18 óra/18 óra 
Ácsmunkákhoz használatos szerszámok. 
Mérési módszerek, mérő, beállító és jelölő eszközök. 
Faanyagot, fafelületet megmunkáló eszközök, gépek. 
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Ácsszerkezetek építő, szerelő és bontó kéziszerszámai, gépei. 
Anyagmozgató, emelő eszközök, gépek előírásai. 

 
14.3.3. Ácsszerkezetek típusai 104 óra/104 óra 
Hagyományos és mérnöki fakötések. 
Fedélszerkezetek csoportosítása. 
Fedélidomok, fedélidom szerkesztések. 
Üres fedélszerkezetek. 
Torokgerendás fedélszerkezetek. 
Szelemenes fedélszerkezetek. 
Manzard fedélszerkezetek. 
Függesztő műves fedélszerkezetek. 
Egyedi, különleges fedélszerkezetek. 

 
14.3.4. Ácsszerkezetek építése 84 óra/84 óra 
A rendelkezésre álló műszaki információk összegyűjtése. 
Fedélszékterv értelmezése. 
Fedélszerkezetek kitűzése, méretellenőrzés. 
Zsinórpad készítése, az elemek leszabása. 
A faanyagok védelme. 
Az elemek összeállítása. 
Fedélszerkezetek felújítása, helyreállítása. 

 
14.3.5. Ácsszerkezetek rajzai 86 óra/68 óra 
Magas- és mélyépítési dokumentációk fajtái. 
Fa födémterv értelmezése. 
Fedélszékterv értelmezése. 
Zsaluzási terv értelmezése. 
Anyagmennyiség számítása. 
A kivitelezési munkáról számlakészítés. 
Fedélszerkezeti vázlatok készítése. 
Fakötések rajzainak elkészítése. 
Fedélidom szerkesztés készítése. 
 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 
(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. elbeszélés x   - 
1.3. kiselőadás   x - 
1.4. megbeszélés  x  - 
1.5. vita  x  - 
1.6. szemléltetés   x - 
1.7. projekt  x  - 
1.8. kooperatív tanulás  x  - 
1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 
1.11. házi feladat   x - 

 
14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 
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2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

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

15. Ácsszerkezetek építése gyakorlat tantárgy 1028 óra/ 1190 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
15.1.A tantárgy tanításának célja 
Az ácsszerkezetek működésének, építés technológiájának elméleti elsajátítása, a 
faszerkezetek építéséhez használható anyagok jellemzőinek megismerése, 
alkalmazási lehetőségeinek elsajátítása.  
A különböző faszerkezetek feladata, építése az épületszerkezetek 
megvalósításának folyamatában. 
A faszerkezetek elemeinek megmunkálása, előkészítése, összeállítását és 
rögzítését segítő elemek, módszerek. 
A tanulók legyenek képesek az ácsszerkezetek előkészítési, építési és bontási 
logikája szerint építeni és bontani az ácsszerkezeteket. A tanulók legyenek 
képesek rendszerezni az ácsszerkezetekhez szükséges anyagokat. Tudják az 
ácsszerkezetekhez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket használni. Tudják 
kiszámolni és összeállítani egy adott munkához szükséges anyagmennyiségeket, 
eszközöket, gépeket. 
A tanulók legyenek képesek az ácsszerkezeti munkákat balesetmentesen elvégezni 
és ismerjék e tevékenységek munkavédelmi előírásait. 
Szakmai kompetenciák elsajátítása, amelyek segítségével a tanuló alkalmassá válik 
önálló, illetve irányított munkavégzésre. Értelmezni tudja a rendelkezésre álló 
műszaki információkat, munkavédelmi, építéstechnológiai, valamint műszaki 
szempontból szakszerű ácsszerkezeteket tudjon készíteni. 

 
15.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
15.3.Témakörök  

 
15.3.1. Ácsszerkezetek típusai 122 óra /104 óra 
Hagyományos és mérnöki fakötések készítése. 
Fedélszerkezetek csoportosítása. 
Fedélidomok, fedélidom szerkesztések. 
Üres fedélszerkezetek készítése. 
Torokgerendás fedélszerkezetek készítése. 
Szelemenes fedélszerkezetek készítése. 
Manzard fedélszerkezetek. 
Függesztő műves fedélszerkezetek. 
Egyedi, különleges fedélszerkezetek. 

 
15.3.2. Ácsszerkezetek építése 820 óra /932óra 
A rendelkezésre álló műszaki információk összegyűjtése. 
Feladat értelmezése. 
A feladathoz szükséges erőforrások átgondolása, összeállítása 

• Humánerőforrás, eszközök, gépek, anyagok. 
Fedélszerkezetek előkészítő munkái 

• Faanyag beszerzése, tárolása 
• Faanyagvédelem 
• Faanyag válogatása 
• Zsinórpad készítése. 

Fedélszerkezetek lekötése 
• Fedélszék felrajzolása a zsinórpadra 
• Faelemek leszabása, fakötések kialakítása 
• Próbaillesztés. 

Fedélszerkezet felállítása 
• Üres fedélszék felállítása 
• Torokgerendás fedélszék felállítása 
• Állószékes fedélszék felállítása 
• Összetett és fedélszék felállítása 
• Kiváltások kialakítása 
• Tetőfelépítmények kialakítása. 

Fedélszerkezetek minőségi követelményei, szerkezet-ellenőrzés. 
Fedélszerkezetek felújítása, helyreállítása. 
Fa födémszerkezetek 

• Fafödémek szerkezeti részei 
• Fafödémek anyagai 
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• Fafödémek típusai, készítése. 
Fafödémek felújítása, helyreállítása. 
Fából készült épületek 

• Fa falszerkezetek 
o Boronafalak 
o Favázas falak (könnyűszerkezetes, fachwerk). 

Egyéb ácsmunkák 
• Pergolák 
• Kerti pavilonok 
• Nyitott garázsok. 

 
15.3.3. Ácsszerkezetek rajzai 86 óra /68óra 

Magas és mélyépítési dokumentációk fajtái. 
Fa födémterv értelmezése. 
Fedélszékterv értelmezése. 
Zsaluzási terv értelmezése. 
 

15.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely 
A gyakorlati képzőhely által meghatározott építési terület 

 
15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. elbeszélés x   - 
1.3. kiselőadás   x - 
1.4. megbeszélés  x  - 
1.5. vita  x  - 
1.6. szemléltetés   x - 
1.7. projekt  x  - 
1.8. kooperatív tanulás  x  - 
1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 
1.11. házi feladat   x - 
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15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 
15.6.A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat 
 

I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 
1/9. évfolyamot követően 140 óra 

2/10. évfolyamot követően 140 óra 
 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 
 
 
Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10102-12 
Hagyományos zsaluzat és állványzata 

Hagyományos zsaluzatok gyakorlat 
Hagyományos zsaluzatok készítése, 
bontása 

10318-12 
Rendszerzsaluzatok és állványok 

Rendszerzsaluzatok gyakorlat 
Rendszerzsaluzatok szerelése és bontása 
Zsalu és állványrendszerek szerelő, 
mozgató eszközeinek, 
gépeinek alkalmazása 

10100-12 
Állványzatok 

Hagyományos állványzatok gyakorlat 

Állványok építése, bontása 

Állványok elemeinek szállítása, tárolása 

10099-12 
Ácsszerkezetek 

Ácsszerkezetek építése gyakorlat 

Ácsszerkezetek típusai 

Ácsszerkezetek építése 

Ácsszerkezetek rajzai 
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A 10102-12 azonosító számú, Hagyományos zsaluzat és állványzata megnevezésű 
szakmai követelménymodul 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 1/9. évfolyamot követően 
 
Hagyományos zsaluzatok gyakorlat tantárgy 
 
Témakörök  
 

Hagyományos zsaluzatok készítése, bontása  
Zsaluzatok elemeinek előkészítése. 
Zsaluhéjak készítése. 
Alátámasztó állványzat előkészítése. 
Hagyományos zsaluzatok építése és bontása. 
Kúszóállvány előszerelés, betonszerkezetben levő nyílások kirekesztése. 
Munkavédelem, védő felszerelések. 
Építészeti műszaki tervek (zsaluzási terv) olvasása, értelmezése. 
 

A 10099-12 azonosító számú, Ácsszerkezetek megnevezésű szakmai 
követelménymodul 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 1/9. évfolyamot követően 
Ácsszerkezetek építése gyakorlat tantárgy 
 
Témakörök  
 

Ácsszerkezetek típusai  
Hagyományos és mérnöki fakötések készítése. 
Fedélszerkezetek csoportosítása. 
Fedélidomok, fedélidom szerkesztések. 
Üres fedélszerkezetek készítése. 
Torokgerendás fedélszerkezetek készítése. 
Szelemenes fedélszerkezetek készítése. 
Manzard fedélszerkezetek. 
Függesztő műves fedélszerkezetek. 
Egyedi, különleges fedélszerkezetek. 

 
Ácsszerkezetek építése  
A rendelkezésre álló műszaki információk összegyűjtése. 
Feladat értelmezése. 
A feladathoz szükséges erőforrások átgondolása, összeállítása 

•  Humánerőforrás, eszközök, gépek, anyagok. 
Fedélszerkezetek előkészítő munkái 

• Faanyag beszerzése, tárolása 
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• Faanyagvédelem 
• Faanyag válogatása 
• Zsinórpad készítése. 

Fedélszerkezetek lekötése 
• Fedélszék felrajzolása a zsinórpadra 
• Faelemek leszabása, fakötések kialakítása 
• Próbaillesztés. 

Fedélszerkezet felállítása 
• Üres fedélszék felállítása 
• Torokgerendás fedélszék felállítása 
• Állószékes fedélszék felállítása 
• Összetett és fedélszék felállítása 
• Kiváltások kialakítása 
• Tetőfelépítmények kialakítása. 

Fedélszerkezetek minőségi követelményei, szerkezet-ellenőrzés. 
Fedélszerkezetek felújítása, helyreállítása. 
Fa födémszerkezetek 

• Fafödémek szerkezeti részei 
• Fafödémek anyagai 
• Fafödémek típusai, készítése. 

Fafödémek felújítása, helyreállítása. 
Fából készült épületek 

• Fa falszerkezetek 
o Boronafalak 
o Favázas falak (könnyűszerkezetes, fachwerk). 

Egyéb ácsmunkák 
• Pergolák 
• Kerti pavilonok 
• Nyitott garázsok. 

 
Ácsszerkezetek rajzai  
Magas és mélyépítési dokumentációk fajtái. 
Fa födémterv értelmezése. 
Fedélszékterv értelmezése. 
Zsaluzási terv értelmezése. 
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A 10318-12 azonosító számú, Rendszerzsaluzatok és állványok megnevezésű 
szakmai követelménymodul 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 2/10. évfolyamot követően 
 
Rendszerzsaluzatok gyakorlat tantárgy 
 
Témakörök 
 

Rendszerzsaluzatok szerelése bontása  
Zsalukiosztási rajzok értelmezése. 
Zsaluzó elemek összeválogatása, előszerelése. 
Zsaluzat-rendszerek készítése. 
A munkához szükséges műszaki előírások, műveleti és 
alkalmazástechnikai utasítások alkalmazása. 
Fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai ismeretek alkalmazása. 
Összeállítja a zsaluszerkezet elemeit és ideiglenesen rögzíti. 
Elvégzi a finombeállítást és a merevítést. 
Az áttörések helyeit kiméri. 
A zsaluszerkezet elemeit visszabontja. 
A zsaluszerkezetben kizárásokat készít. 

 
Zsalu és állványrendszerek szerelő, mozgató eszközeinek, gépeinek 
alkalmazása  

Zsaluzáshoz szükséges gépek, szerszámok, mérő- és kitűző eszközök 
szakszerű használata. 
Zsalu és állvány típusok elemeit tisztítja, karbantartja, tárolja és 
előkészíti a szállításhoz. 

 
Zsaluzott szerkezetek betonozása  

Monolit beton vasbeton szerkezetek betonbedolgozása üzemi betonból. 
Az elkészített betont utókezeli. 

 
Zsaluzási ütemek, kiosztások, anyagkigyűjtések készítése  

Az épületszerkezetek ismerete alapján zsaluzási ütemezést készít. 
Összeállítja az ütemezett szakaszokhoz szükséges zsaluzati 
elemkonszignációt. 
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A 10100-12 azonosító számú, Állványzatok megnevezésű szakmai 
követelménymodul 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 2/10. évfolyamot követően 
 
Hagyományos állványzatok gyakorlat tantárgy 

 
Témakörök 
 

Állványok építése, bontása  
Állványok elemeinek kiosztása. 
Állványok elemeinek előkészítése. 
Hagyományos állványok építése és bontása. 
Építészeti műszaki tervek olvasása, értelmezése. 
Állványok elemeinek szállítása, tárolása  
Hagyományos állványépítéshez szükséges elemek meghatározása.  
Állványok elemeinek karbantartása, tárolása, szállítása. 
 

A 10099-12 azonosító számú, Ácsszerkezetek megnevezésű szakmai 
követelménymodul 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 2/10 évfolyamot követően 
 

Ácsszerkezetek építése gyakorlat tantárgy 
 
Témakörök  
 

Ácsszerkezetek típusai  
Hagyományos és mérnöki fakötések készítése. 
Fedélszerkezetek csoportosítása. 
Fedélidomok, fedélidom szerkesztések. 
Üres fedélszerkezetek készítése. 
Torokgerendás fedélszerkezetek készítése. 
Szelemenes fedélszerkezetek készítése. 
Manzard fedélszerkezetek. 
Függesztő műves fedélszerkezetek. 
Egyedi, különleges fedélszerkezetek. 

 
Ácsszerkezetek építése  
A rendelkezésre álló műszaki információk összegyűjtése. 
 Feladat értelmezése. 
 A feladathoz szükséges erőforrások átgondolása, összeállítása 

•  Humánerőforrás, eszközök, gépek, anyagok. 
Fedélszerkezetek előkészítő munkái 
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• Faanyag beszerzése, tárolása 
• Faanyagvédelem 
• Faanyag válogatása 
• Zsinórpad készítése. 

Fedélszerkezetek lekötése 
• Fedélszék felrajzolása a zsinórpadra 
• Faelemek leszabása, fakötések kialakítása 
• Próbaillesztés. 

Fedélszerkezet felállítása 
• Üres fedélszék felállítása 
• Torokgerendás fedélszék felállítása 
• Állószékes fedélszék felállítása 
• Összetett és fedélszék felállítása 
• Kiváltások kialakítása 
• Tetőfelépítmények kialakítása. 

Fedélszerkezetek minőségi követelményei, szerkezet-ellenőrzés. 
Fedélszerkezetek felújítása, helyreállítása. 
Fa födémszerkezetek 

• Fafödémek szerkezeti részei 
• Fafödémek anyagai 
• Fafödémek típusai, készítése. 

Fafödémek felújítása, helyreállítása. 
Fából készült épületek 

• Fa falszerkezetek 
o Boronafalak 
o Favázas falak (könnyűszerkezetes, fachwerk). 

Egyéb ácsmunkák 
• Pergolák 
• Kerti pavilonok 
• Nyitott garázsok. 

 
Ácsszerkezetek rajzai  
Magas és mélyépítési dokumentációk fajtái. 
Fa födémterv értelmezése. 
Fedélszékterv értelmezése. 
Zsaluzási terv értelmezése. 
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II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 
1. évfolyamot követően 160 óra 

 
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 
 
Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10102-12 
Hagyományos zsaluzat és állványzata 

Hagyományos zsaluzatok gyakorlat 
Hagyományos zsaluzatok készítése, 
bontása 

10318-12 
Rendszerzsaluzatok és állványok 

Rendszerzsaluzatok gyakorlat 
Rendszerzsaluzatok szerelése és bontása 
Zsalu és állványrendszerek szerelő, 
mozgató eszközeinek, 
gépeinek alkalmazása 

10100-12 
Állványzatok 

Hagyományos állványzatok gyakorlat 

Állványok építése, bontása 

Állványok elemeinek szállítása, tárolása 

10099-12 
Ácsszerkezetek 

Ácsszerkezetek építése gyakorlat 

Ácsszerkezetek típusai 

Ácsszerkezetek építése 

Ácsszerkezetek rajzai 
 
A 10102-12 azonosító számú, Hagyományos zsaluzat és állványzata megnevezésű 
szakmai követelménymodul 

*Két évfolyamos oktatás esetén a 1. évfolyamot követően 
 
Hagyományos zsaluzatok gyakorlat tantárgy 
 
Témakörök  
 

Hagyományos zsaluzatok készítése, bontása  
Zsaluzatok elemeinek előkészítése. 
Zsaluhéjak készítése. 
Alátámasztó állványzat előkészítése. 
Hagyományos zsaluzatok építése és bontása. 
Kúszóállvány előszerelés, betonszerkezetben levő nyílások kirekesztése. 
Munkavédelem, védő felszerelések. 
Építészeti műszaki tervek (zsaluzási terv) olvasása, értelmezése. 

440 



 

 

 
A 10318-12 azonosító számú, Rendszerzsaluzatok és állványok megnevezésű 
szakmai követelménymodul 

*Két évfolyamos oktatás esetén a 1. évfolyamot követően 
 
Rendszerzsaluzatok gyakorlat tantárgy 

 
Témakörök 
 

Rendszerzsaluzatok szerelése bontása  
Zsalukiosztási rajzok értelmezése. 
Zsaluzó elemek összeválogatása, előszerelése. 
Zsaluzat-rendszerek készítése. 
A munkához szükséges műszaki előírások, műveleti és alkalmazástechnikai 
utasítások alkalmazása. 
Fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai ismeretek alkalmazása. 
Összeállítja a zsaluszerkezet elemeit és ideiglenesen rögzíti. 
Elvégzi a finombeállítást és a merevítést. 
Az áttörések helyeit kiméri. 
A zsaluszerkezet elemeit visszabontja. 
A zsaluszerkezetben kizárásokat készít. 

 
Zsalu és állványrendszerek szerelő, mozgató eszközeinek, gépeinek 
alkalmazása  
Zsaluzáshoz szükséges gépek, szerszámok, mérő- és kitűző eszközök szakszerű 
használata. 
Zsalu és állvány típusok elemeit tisztítja, karbantartja, tárolja és előkészíti a 
szállításhoz. 

 
Zsaluzott szerkezetek betonozása  
Monolit beton vasbeton szerkezetek betonbedolgozása üzemi betonból. 
Az elkészített betont utó kezeli. 

 
Zsaluzási ütemek, kiosztások, anyagkigyűjtések készítése  
Az épületszerkezetek ismerete alapján zsaluzási ütemezést készít. 
Összeállítja az ütemezett szakaszokhoz szükséges zsaluzati elemkonszignációt. 
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A 10100-12 azonosító számú, Állványzatok megnevezésű szakmai 
követelménymodul 

*Két évfolyamos oktatás esetén a 1. évfolyamot követően 
 
Hagyományos állványzatok gyakorlat tantárgy 
 
Témakörök 
 

Állványok építése, bontása  
Állványok elemeinek kiosztása. 
Állványok elemeinek előkészítése. 
Hagyományos állványok építése és bontása. 
Építészeti műszaki tervek olvasása, értelmezése. 
 
Állványok elemeinek szállítása, tárolása  
Hagyományos állványépítéshez szükséges elemek meghatározása.  
Állványok elemeinek karbantartása, tárolása, szállítása. 
 

A 10099-12 azonosító számú, Ácsszerkezetek megnevezésű szakmai 
követelménymodul 

*két évfolyamos oktatás esetén a 1. évfolyamot követően 
Ácsszerkezetek építése gyakorlat tantárgy 
 
Témakörök  
 

Ácsszerkezetek típusai  
Hagyományos és mérnöki fakötések készítése. 
Fedélszerkezetek csoportosítása. 
Fedélidomok, fedélidom szerkesztések. 
Üres fedélszerkezetek készítése. 
Torokgerendás fedélszerkezetek készítése. 
Szelemenes fedélszerkezetek készítése. 
Manzard fedélszerkezetek. 
Függesztő műves fedélszerkezetek. 
Egyedi, különleges fedélszerkezetek. 

 
Ácsszerkezetek építése  
A rendelkezésre álló műszaki információk összegyűjtése. 
Feladat értelmezése. 
A feladathoz szükséges erőforrások átgondolása, összeállítása 

•  Humánerőforrás, eszközök, gépek, anyagok. 
Fedélszerkezetek előkészítő munkái 
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• Faanyag beszerzése, tárolása 
• Faanyagvédelem 
• Faanyag válogatása 
• Zsinórpad készítése. 

Fedélszerkezetek lekötése 
• Fedélszék felrajzolása a zsinórpadra 
• Faelemek leszabása, fakötések kialakítása 
• Próbaillesztés. 

Fedélszerkezet felállítása 
• Üres fedélszék felállítása 
• Torokgerendás fedélszék felállítása 
• Állószékes fedélszék felállítása 
• Összetett és fedélszék felállítása 
• Kiváltások kialakítása 
• Tetőfelépítmények kialakítása. 

Fedélszerkezetek minőségi követelményei, szerkezet-ellenőrzés. 
Fedélszerkezetek felújítása, helyreállítása. 
Fa födémszerkezetek 

• Fafödémek szerkezeti részei 
• Fafödémek anyagai 
• Fafödémek típusai, készítése. 

Fafödémek felújítása, helyreállítása. 
Fából készült épületek 

• Fa falszerkezetek 
o Boronafalak 
o Favázas falak (könnyűszerkezetes, fachwerk). 

Egyéb ácsmunkák 
• Pergolák 
• Kerti pavilonok 
• Nyitott garázsok. 

 
Ácsszerkezetek rajzai  
Magas és mélyépítési dokumentációk fajtái. 
Fa födémterv értelmezése. 
Fedélszékterv értelmezése. 
Zsaluzási terv értelmezése. 
 

****** 

1.3.4.1.1.1 A szakképzés jogi háttere 
A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 
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valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 
szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) 
Kormányrendelet, 

– a 34 582 01 Ács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) 
NGM rendelet 

alapján készült. 

1.3.4.1.1.2 A szakképesítés alapadatai 
A szakképesítés azonosító száma: 34 582 01 

A szakképesítés megnevezése: Ács 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

Elméleti képzési idő aránya:30% 

Gyakorlati képzési idő aránya:70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

- 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 
140 óra; 

- 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

1.3.4.1.1.3 A szakképzésbe történő belépés feltételei 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó 
rendelet 3. számú mellékletében a 9. Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség:- 

Előírt gyakorlat:- 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

1.3.4.1.1.4 A szakképzés szervezésének feltételei 
Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező 
pedagógus és egyéb szakember vehet részt. 

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 
- - 
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Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: nincs 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

nincs. 

1.3.4.1.1.5 A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

évfolyam heti óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 
Ögy  140  140 
10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 
Ögy  140  140 
11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 
Összesen: 2366 óra  2608 óra 

 

évfolyam heti óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 
Ögy.  160 óra  160 óra 
2. évfolyam 31,5 óra/hét 1008 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 
Összesen: 2302 óra  2540 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 
követelmény-

modulok 

Tantárgyak Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás né  

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 
elméleti 
heti 
óraszám 

gyakorlati 
heti 
óraszám 

ögy elméleti 
heti 
óraszám 

gyakorlati 
heti 
óraszám 

ögy elméleti 
heti 
óraszám 

gyakorlati 
heti 
óraszám 

elméleti 
heti 
óraszám 

gyakorlati 
heti 
óraszám 

ögy elméleti 
heti 
óraszám 

gyako  
heti 
órasz  

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    2  

10101-12 
Építőipari közös 
tevékenység 

Építőipari 
alapismeretek 

1  2  0,5  3  0,5  

Építőipari 
alapismeretek 
gyakorlat 

 1      1   

10102-12 
Hagyományos 
zsaluzat és 
állványzata 

Hagyományos 
zsaluzatok 

1      1    

Hagyományos 
zsaluzatok gyakorlat 

 2      2   

10318-12 
Rendszerzsaluzatok 
és állványok 

Zsalu- és 
állványrendszerek 
kialakítása 

  2    2    
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Rendszerzsaluzatok 
alkalmazása 
gyakorlat 

   2    2   

10100-12 
Állványzatok 

Hagyományos 
állványzatok  

  1    1    

Hagyományos 
állványzatok 
gyakorlat 

   2    2   

10319-12 
Fémszerkezetű 
állványok 

Fémállványok 
szereléstechnológiája 

    1    1  

Fémállványok 
alkalmazása, 
szerelése gyakorlat 

     2    2 

10099-12 
Ácsszerkezetek 

Ácsszerkezetek 2  4  4  5  4,5  

Ácsszerkezetek 
építése gyakorlat 

 7  10  13  12  21 

Összes óra 4,5 10 9 14 8 15 12,5 19 8,5 23 
Összes óra 14,5 140 23 140 23 31,5 160 31,5 

 

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. 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
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Szakmai 
követelménymodul 

Tantárgyak/témakörök Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás 
nélkül 

Óraszám Összesen Óraszám Összesen 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 
e gy ögy e gy ögy e gy e gy ögy e gy 

11500-12 
Munkahelyi egészség 
és biztonság  

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

18        18 18     18 

Munkavédelmi 
alapismeretek 

4        4 4     4 

Munkahelyek kialakítása 4        4 4     4 

Munkavégzés személyi 
feltételei 

2      2 2    2 

Munkaeszközök 
biztonsága 

2      2 2    2 

Munkakörnyezeti hatások 2      2 2    2 
Munkavédelmi jogi 
ismeretek 

4      4 4    4 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.     16  16   16  16 

Munkajogi alapismeretek     4  4   4  4 
Munkaviszony létesítése     4  4   4  4 
Álláskeresés     4  4   4  4 
Munkanélküliség     4  4   4  4 

11497-12 
Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I.     64  64   64  64 

Nyelvtani rendszerzés 1     10  10   10  10 
Nyelvtani rendszerezés 2     10  10   10  10 
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Nyelvi készségfejlesztés     24  24   24  24 
Munkavállalói szókincs     20  20   20  20 

10101-12 
Építőipari közös 
tevékenység 

Építőipari alapismeretek 36  72  16  124 108  16  124 
Szakmai munka- és 
balesetvédelem 

  36    36 36    36 

Építési alapismeretek 36  36    72 72    72 
Munkajogi és vállalkozási 
ismeretek 

    16  16   16  16 

Építőipari alapismeretek 
gyakorlat 

 36     36  36   36 

Építési alapismeretek  12     12  12   12 
Műszaki rajz  12     12  12   12 
Épületfizika  12     12  12   12 

10102-12 
Hagyományos 
zsaluzat és állványzata 

Hagyományos zsaluzatok 36      36 36    36 

Hagyományos zsaluzatok 
anyagai, szerszámai, gépei 

12      12 12    12 

Hagyományos zsaluzatok 
készítése, bontása 

24      24 24    24 

Hagyományos zsaluzatok 
gyakorlat 

 72     72  72   72 

Hagyományos zsaluzatok 
anyagai, szerszámai, gépei 

 12     12  12   12 

Hagyományos zsaluzatok 
készítése, bontása 

 60     60  60   60 

10318-12 
Rendszerzsaluzatok 
és állványok 

Zsalu- és 
állványrendszerek 
kialakítása  

  72    72 72    72 

Rendszerzsaluzatok 
típusai, tervei 

  18    18 18    18 
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Rendszerzsaluzatok 
szereléstechnológiája 

  24    24 24    24 

Zsaluzandó szerkezetek 
kialakítása 

  12    12 12    12 

Zsalu és 
állványrendszerek 
tárolása, mozgatása és 
karbantartása 

  18    18 18    18 

Rendszerzsaluzatok 
alkalmazása gyakorlat 

   72   72  72   72 

Rendszerzsaluzatok 
szerelése és bontása 

   24   24  24   24 

Zsalu és 
állványrendszerek 
szerelő, mozgató 
eszközeinek, 
gépeinek alkalmazása 

   18   18  18   18 

Zsaluzott szerkezetek 
betonozása 

   18   18  18   18 

Zsaluzási ütemek, 
kiosztások, 
anyagkigyűjtések 
készítése 

   12   12  12   12 

10100-12 
Állványzatok 

Hagyományos 
állványzatok 

  36    36 36    36 

Állványok típusai, elemei   18    18 18    18 
Állványok kiosztása, 
építése 

  18    18 18    18 

Hagyományos 
állványzatok gyakorlat 

   72   72  72   72 

Állványok építése, 
bontása 

   54   54  54   54 
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Állványok elemeinek 
szállítása, tárolása 

   18   18  18   18 

10319-12 
Fémszerkezetű 
állványok 

Fémállványok 
szereléstechnológiája  

    32  32   32  32 

Fémállványok típusai, 
anyagai 

    8  8   8  8 

Fémállványok kialakítása, 
tervezése 

    16  16   16  16 

Állványszerkezetek 
szereléstechnológiai 
folyamatai 

    8  8   8  8 

Fémállványok 
alkalmazása, szerelése 
gyakorlat 

     64 64    64 64 

Fémállványok készítése, 
szerelése, bontása 

     32 32    32 32 

Állványok megmunkáló, 
szerelő, mozgató 
eszközei, gépei 

     16 16    16 16 

Állványelemek 
karbantartása, tárolása 

     16 16    16 16 

10099-12 
Ácsszerkezetek 

Ácsszerkezetek  72  144  128  344 180  144  324 
Fafajták tulajdonságai, 
betegségei, védelme 

18  18  16  52 18  16  34 

Ácsmunkák szerszámai, 
eszközei, gépei 

18      18 18    18 

Ácsszerkezetek típusai 36  36  32  104 72  32  104 
Ácsszerkezetek építése   36  48  84 36  48  84 
Ácsszerkezetek rajzai   54  32  86 36  32  68 
Ácsszerkezetek építése 
gyakorlat 

 252  360  416 1028  432  672 1104 

Ácsszerkezetek típusai  54  36  32 122  72  32 104 
Ácsszerkezetek építése  180  288  352 820  324  608 932 
Ácsszerkezetek rajzai  18  36  32 86  36  32 68 
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Összesen: 162 360 140 324 504 140 256 480 2366 450 684 160 272 736 2302 
Összesen: 522 828 736 2366 1134 1008 2302 
Elméleti óraszámok/aránya 742/31,36% 722/31,36% 
Gyakorlati óraszámok/aránya 1624/68,64% 1580/68,64% 

 

Jelmagyarázat: 

e = elmélet 

gy = gyakorlat 

ögy= összefüggő szakmai gyakorlat 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves 
kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

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

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 11500-12 
Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 
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FELADATOK 
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 
jelentőségét 

x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 

 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 
szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 
követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 
követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 
képviselővel együttműködve részt vesz a 
munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 
megbetegedések hátrányos következményei 

x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 
feltételei 

  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 
Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 
munkahelyeken 

     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Információforrások kezelése  x  x x  
Biztonsági szín- és alakjelek  x     
Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Felelősségtudat   x  x x 

453 



 

Szabálykövetés x     x 
Döntésképesség     x  
TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Visszacsatolási készség x    x  
Irányíthatóság   x  x  
Irányítási készség   x  x  
MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Rendszerező képesség x    x x 
Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  
Helyzetfelismerés  x  x x  

 

******** 

1.3.4.2 Szakképzési kerettanterv a 34 582 08 kőműves és hidegburkoló szakképesítéshez 
1.47. 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 
a 

34 582 08 
KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 
 

I. A szakképzés jogi háttere 
 
A szakképzési kerettanterv 

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

 
valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 34 582 08 Kőműves és hidegburkoló szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet.  

alapján készült. 
 
II. A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 34 582 08  
 
A szakképesítés megnevezése: Kőműves és hidegburkoló 
 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet 
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Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar 
 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 
 
Elméleti képzési idő aránya: 30% 
 
Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot 
követően 140 óra, 
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 
 
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 
 

vagy iskolai előképzettség hiányában 
 
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 9. Építészet 
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 
 
Szakmai előképzettség: - 
 
Előírt gyakorlat: - 
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
Pályaalkalmassági követelmények: - 
 
IV. A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 
alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 
- - 
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Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 
részletei az alábbiak:  
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 
nincs 
 
VII. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv 
nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 
Ögy  140  140 
10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 
Ögy  140  140 
11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 
Összesen: 2366 óra  2608 óra 

 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv 
nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 
Ögy  160 óra  160 óra 
2. évfolyam 31,5 óra/hét 1008 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 
Összesen: 2302 óra  2540 óra 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai 
követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 
1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

0,5  

140 

  

140 

  0,5  

160 

  

11499-12 
Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás 
II. 

    0,5    0,5  

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.     2    2  

10101-12  
Építőipari közös 
tevékenység 

Építőipari 
alapismeretek 

1  2  0,5  3  0,5  

Építőipari 
alapismeretek 
gyakorlat 

 1      1   

10275-12 
Falazás, vakolás 

Falazás, vakolás 2  1  1  3  1  

Falazás, vakolás 
gyakorlat 

 6  3    6  4 

10274-12 
Beton és vasbeton 
szerkezetek 

Beton és 
vasbeton 
szerkezetek 

1  2  1  2  2  

Beton és 
vasbeton 
szerkezetek 
gyakorlat 

 3  5    9   

457 



 

10277-12 
Szigetelések 

Víz-, hő és 
hangszigetelés 

  2    1  1 
 
 

Szigetelések 
gyakorlat 

   4 

 

     4,5 

10276-12 
Hidegburkolási 
feladatok 

Hidegburkolási 
feladatok 

  

 

2  2  2  2  

Hidegburkolási 
feladatok 
gyakorlat 

   2  10  4  8 

10278-12 
Vegyes kőműves 
feladatok 

Vegyes 
kőműves 
feladatok 

    1    1  

Vegyes 
kőműves 
feladatok 
gyakorlat 

     5    5 

Összes óra  4,5  10  9 14   8  15 11,5  20  10  21,5 
Összes óra 14,5 140 23 140 23 31,5 160 31,5 

 
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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2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 
követelménymodul 

Tantárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakiskolai képzés közismereti oktatás 

nélkül 

Óraszám 
Összesen 

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

e gy ögy e gy ögy e gy e gy ögy e gy 

11500-12  
Munkahelyi egészség 
és biztonság  

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

18  

 

  

 

  18 18  

 

  18 

Munkavédelmi 
alapismeretek 

4      4 4    4 

Munkahelyek kialakítása 4      4 4    4 
Munkavégzés személyi 
feltételei 

2      2 2    2 

Munkaeszközök 
biztonsága 

2      2 2    2 

Munkakörnyezeti 
hatások 

2      2 2    2 

Munkavédelmi jogi 
ismeretek 

4      4 4    4 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.     16  16   16  16 
Munkajogi alapismeretek     4  4   4  4 
Munkaviszony létesítése     4  4   4  4 
Álláskeresés     4  4   4  4 
Munkanélküliség     4  4   4  4 

11497-12 
Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I.     64  64   64  64 
Nyelvtani rendszerzés 1     10  10   10  10 
Nyelvtani rendszerezés 2     10  10   10  10 
Nyelvi készségfejlesztés     24  24   24  24 
Munkavállalói szókincs     20  20   20  20 
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10101-12 
Építőipari közös 
tevékenység 

Építőipari alapismeretek 36  72  16  124 108  16  124 

Szakmai munka- és 
balesetvédelem 

  36    36 36    36 

Építési alapismeretek 36  36    72 72    72 
Munkajogi és 
vállalkozási ismeretek 

    16  16   16  16 

Építőipari alapismeretek 
gyakorlat 

 36     36  36   36 

Építési alapismeretek  12     12  12   12 
Műszaki rajz  12     12  12   12 
Épületfizika  12     12  12   12 

10275-12 
Falazás, vakolás 

Falazás, vakolás 72  36  32  140 108  32  140 
Falszerkezetek anyagai, 
kitűzési ismeretek 

36      36 36    36 

Falszerkezetek készítése 18  18    36 36    36 
Falszerkezetek tervei, 
anyagszükséglete     32  32   32  32 

Vakolási ismeretek 18  18    36 36    36 
Falazás, vakolás 
gyakorlat 

 216  108   324  216  128 344 

Mérés és kitűzés  28  8   36  28  18 46 
Falszerkezetek  108  36   144  108  41 149 
Vakolási munkák  80  64   144  80  69 149 

10274-12 
Beton és vasbeton 
szerkezetek 

Beton és vasbeton 
szerkezetek 

36  72  32  140 72  64  136 

Beton és vasbeton 
anyagai 

22      22 22    22 

Monolit beton és 
vasbeton szerkezetek 

  36    36 26  10  36 

Előregyártott vasbeton 
szerkezetek 

  36    36 10  22  32 
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Betonozási munkák 
eszközei, gépei, 
zsaluzatok, állványzatok 

14      14 14    14 

Beton és vasbeton 
szerkezetek tervei, 
anyagszükséglete 

    32  32   32  32 

Beton és vasbeton 
szerkezetek gyakorlat 

 108  180   288  324   324 

Beton és vasbeton 
előállítása 

 72  72   144  162   162 

Beton és vasbeton 
szerkezetek készítése 

 36  108   144  162   162 

10277-12 
Szigetelések 

Víz-, hő- és 
hangszigetelés 

  72    72 36  32  68 

Vízszigetelés   36    36 18  16  34 
Hő- és hangszigetelés   36    36 18  16  34 
Szigetelések gyakorlat    144   144    144 144 
Vízszigetelés készítése    54   54    54 54 
Hő- és hangszigetelés 
készítése 

   90   90    90 90 

10276-12 
Hidegburkolási 
feladatok 

Hidegburkolási 
feladatok 

  72  64  136 72  64  136 

Burkolandó felület 
ellenőrzése, előkészítése, 
burkolatok kitűzése 

  20    20 20    20 

Hagyományos 
vastagágyas fal és 
padlóburkolás 

  22    22 22    22 

Ragasztott vékonyágyas 
fal és padlóburkolás 

  30    30 30    30 

Burkolati tervek, 
anyagszükséglet 
számítás 

    32  32   32  32 
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Homlokzatburkolatok 
készítése 

    16  16   16  16 

Térburkolási ismeretek     16  16   16  16 
Hidegburkolási 
feladatok gyakorlat 

   72  320 392  144  256 400 

Burkolatok kitűzése    14  20 34  28  14 42 
Beltéri burkolatok 
készítése 

   29  100 129  58  71 129 

Kültéri fal és 
padlóburkolatok 
készítése 

   29  100 129  58  71 129 

Térburkolat készítése      100 100    100 100 

10278-12 
Vegyes kőműves 
feladatok 

Vegyes kőműves 
feladatok 

    32  32   32  32 

Nyílászáró szerkezetek     16  16   16  16 
Bontás és átalakítás     16  16   16  16 
Vegyes kőműves 
feladatok gyakorlat 

     160 160    160 160 

Nyílászárók beépítése      70 70    70 70 
Bontási és átalakítási 
munkák 

     90 90    90 90 

Összesen: 162 360 
140 

324 504 
140 

256 480 2366 414 720 
160 

320 688 2302 
Összesen: 522 828 736 2366 1134 1008 2302 
Elméleti óraszámok/aránya  742 óra / 31,36% 734 óra / 31,89% 
Gyakorlati óraszámok/aránya 1624 óra / 68,64 % 1568 óra / 68,11 % 

 
Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
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A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 
teljesülnie. 
 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A  
11500-12 azonosító számú 

 
Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 
kompetenciák 

 11500-12 
Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 
jelentőségét 

x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 

 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 
szervezési feltételeivel kapcsolatos 
munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 
követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 
képviselővel együttműködve részt vesz a 
munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 
megbetegedések hátrányos következményei 

x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 
szabályozása 

x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 
feltételei 

  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 
Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 
munkahelyeken 

     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  
Biztonsági szín- és alakjelek  x     
Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
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Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 
Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Visszacsatolási készség x    x  
Irányíthatóság   x  x  
Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Rendszerező képesség x    x x 
Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  
Helyzetfelismerés  x  x x  
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3. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy       18 óra/18 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés /13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
1.14. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 
kompetenciák elsajátíttatása. 
Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 
1.15. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 
 

1.16. Témakörök  
 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek      4 óra/4 óra 
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 
 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek 
megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére 
és testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 
munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 
 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége 
a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések 
megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a 
biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések 
fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 
 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 
A munkavédelem fogalomrendszere, források 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.  

 
1.3.2. Munkahelyek kialakítása       4 óra/4 óra 
Munkahelyek kialakításának általános szabályai 
 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 
Szociális létesítmények 
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 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 
megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 
 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, , helyiségek padlózata, ajtók és 

kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 
felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző 
vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 
 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 
Raktározás 
 Áruk fajtái, raktározás típusai 
Munkahelyi rend és hulladékkezelés 
 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 
 
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei      2 óra/2 óra 
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 
alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 
munkavédelmi ismeretek 
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 
 
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága       2 óra/2 óra 
Munkaeszközök halmazai 
 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 
Munkaeszközök dokumentációi 
 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-
megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 
dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 
 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 
 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és 

emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. 
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Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés 
ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

 
1.3.5. Munkakörnyezeti hatások      2 óra/2 óra 
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok 
és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások 
valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a 
lehetőségei.  
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége 
a munkahelyen. 
 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 
biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések 
megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége 

 
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek     4 óra/4 óra 
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 
 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének 
megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben 
meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 
követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, 
munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 
törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek 
szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, 
illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 
 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 
üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 
 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 

ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 
Balesetek és foglalkozási megbetegedések 
 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés 
eszköze 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 
 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

469 



 

 
1.17. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
1.18. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 
Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 
jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 
1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 
1.4. házi feladat x    
1.5. teszt x    

 
1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel  

x x  

A tanult (vagy egy 
választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 
ártalmai 

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

11499-12 azonosító számú 
 

Foglalkoztatás II. 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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FELADATOK 
Munkaviszonyt létesít  x  x     
Alkalmazza a munkaerő piaci technikákat     x    
Feltérképezi a karrierlehetőségeket      x   
Vállalkozást hoz létre és működtet       x  
Motivációs levelet és önéletrajzot készít      x   
Diákmunkát végez    x     

SZAKMAI ISMERETEK 
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 
munkavállaló felelőssége  x  x     
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák  x x      
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)  x x      
Álláskeresési módszerek     x    
Vállalkozások létrehozása és működtetése       x  
Munkaügyi szervezetek      x   
Munkavállaláshoz szükséges iratok    x     
Munkaviszony létrejötte    x     
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései  x  x     
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 
lehetőségei      x  x  
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 
pályaválasztási tanácsadás)       x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Köznyelvi olvasott szöveg megértése  x x x  x  
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban  x  x  x  x 
Elemi szintű számítógéphasználat  x x  x  x  
Információforrások kezelése  x  x  x  x 
Köznyelvi beszédkészség  x  x x  x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Önfejlesztés x  x  x  x  
Szervezőkészség     x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő készség    x x  x  
Határozottság  x  x  x  x 
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Logikus gondolkodás  x x x  x  
Információgyűjtés  x  x  x  x 
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6. Foglalkoztatás II. tantárgy        16 óra 
 

6.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 
elsajátítására. 

 
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 
6.3. Témakörök  

 
6.3.1. Munkajogi alapismeretek      4 óra 
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 
(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 
együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott 
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus 
munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, 
háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 
munka.  

 
6.3.2. Munkaviszony létesítése       4 óra 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 
munkáltató által kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 
összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 
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6.3.3. Álláskeresés         4 óra 
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 
támogatások ismerete. 
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, 
önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél 
felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), 
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 
(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs 
Portál (NPP).  
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 
szerepe. 
 
6.3.4. Munkanélküliség        4 óra 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 
megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való 
törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 
munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 
közfoglalkozatás főbb szabályai 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 
béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 
pszichológiai tanácsadás. 
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6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    
1.4. megbeszélés  x   
1.5. vita  x   
1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   
1.11. házi feladat   x  

 
6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
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- 
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   
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6.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel.  
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A 

11497-12 azonosító számú 
 

Foglalkoztatás I. 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
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FELADATOK 
Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 
vonatkozással) 

x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 
formanyomtatványt kitölt 

x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 
együttműködés melletti munkát végez 

   x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Idegen nyelven:         

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok       

x 

a munkakör alapkifejezései       x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 
nyelven 

x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 
feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 
való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Nyelvi magabiztosság  x  x  x   
Kapcsolatteremtő készség    x  x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Információgyűjtés    x  x   
Analitikus gondolkodás      x   
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7. Foglalkoztatás I. tantárgy       64 óra/64 óra 
 

3.11. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 
szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű 
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló 
idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a 
munkáját.  
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető 
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a 
mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az 
idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztés és az induktív nyelvtanulási 
készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a 
szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 
3.12. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  
idegen nyelvek 

 
3.13. Témakörök 

 
3.3.9. Nyelvtani rendszerzés 1     10 óra/10 óra 
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 
vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a 
munkavállaláshoz kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot 
sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 
adandó egyszerű mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A 
témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá válik a munkavégzés során az 
elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által 
idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére, 
illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint a 
helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz 
reagálni. 
A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető 
igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 
3.3.10. Nyelvtani rendszerezés 2     10 óra/10 óra 
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, 
a jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, 
szükségesség) - használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon 
idegen nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban 
egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún 
idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető 
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igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 
kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén 
alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a 
feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket 
tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során.  

 
3.3.11. Nyelvi készségfejlesztés      24 óra/24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív 
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/   

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák 
idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív 
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív 
memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg. 
Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv 
struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a 
tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek 
szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az 
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag 
megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 
ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 
kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 
elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörök: 
- személyes bemutatkozás 
- a munka világa 
- napi tevékenységek, aktivitás 
- étkezés, szállás 
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai 
szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 
3.3.12. Munkavállalói szókincs      20 óra/20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 
 
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon 
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának 
elsajátítása révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 
célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 
formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

481 



 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül 
a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 

 
3.14. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 
formában zajlik. 

 
3.15. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, 
mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  
1.3. megbeszélés   x  
1.5. szemléltetés   x  
1.7. kooperatív tanulás  x   
1.8. szerepjáték  x   
1.9. házi feladat x    

1.10. 
digitális alapú 
feladatmegoldás 

x    

 
3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x  x  

1.6. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x    

2. Ismeretalkalmazási gyakorló     
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tevékenységek, feladatok 
2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x    

3. Komplex információk körében     
3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

  x  

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  
 

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

10101-12 azonosító számú 
 

Építőipari közös tevékenység 
 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10101-12 azonosító számú, Építőipari közös tevékenység megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10101-12 
Építőipari közös tevékenység 

Építőipari alapismeretek 
Építőipari alapismeretek 

gyakorlat 

Sz
ak

m
ai

 m
un

ka
- é

s 
ba

le
se

tv
éd

el
em

 

Ép
íté

si
 a

la
pi

sm
er

et
ek

 

M
un

ka
jo

gi
 é

s 
vá

lla
lk

oz
ás

i i
sm

er
et

ek
 

Ép
íté

si
 a

la
pi

sm
er

et
ek

 

M
űs

za
ki

 ra
jz

 

Ép
ül

et
fiz

ik
a 

FELADATOK 
Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, 
helyszíni méréseket végez 

x x  x  x 

Értelmezi a rendelkezésre álló 
műszaki dokumentáció tartalmát és 
használja az építészeti 
alapfogalmakat munkája során 

 x  x x x 

Felvonul a megfelelő eszközökkel a 
munkaterületre 

x x  x  x 

Betartja az építési technológiai 
folyamatok sorrendiségét 

x x  x x  

Biztosítja az anyagok, eszközök 
szakszerű tárolását és figyelemmel 
kíséri a munkájához szükséges 
anyagok folyamatos utánpótlását 

x x  x   

Ellenőrzi a felhasználásra kerülő 
anyagokat, biztosítja azok 
szakszerű felhasználását 

 x  x  x 

Gondoskodik a munkaterület 
folyamatos tisztántartásáról 

x x  x   

Átadja a munkát a 
munkáltatójának, levonul a 
munkaterületről 

 x x x   

Alkalmazza és értelmezi a műszaki 
ábrázolás módszereit, értelmezi az 
építőipari rajzokat 

    x x 

Alkalmazza a különböző 
szerkezetek jelölését, értelmezi a 
szerkezetek térbeli helyzetét 

 x  x x x 

Értelmezi a különböző szintű 
dokumentációk tartalmát, és a 
gyakorlatban hasznosítja azokat 

 x  x x x 

Betartja és betartatja a 
munkavédelmi, biztonságtechnikai, 
tűz- és környezetvédelmi 
előírásokat 

x  x   x 
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Betartja, betartatja a foglalkozás-
egészségügyi előírásokat 

x  x    

Baleset, illetve veszélyhelyzet 
esetén munkakörének megfelelően 
intézkedik, elsősegélyt nyújt 

x  x    

Használja a kivitelezési munkák 
végrehajtásához szükséges 
munkavédelmi eszközöket 

x x  x   

Biztosítja az anyagok, eszközök 
szakszerű, biztonságos mozgatását, 
használatát 

x x  x   

Gondoskodik a munkavédelmi 
eszközök használhatóságáról 

x  x x   

Elvégzi a munkaterület kockázat 
elemzését, értékelését 

x  x x   

Munkavégzésre alkalmas 
állapotban jelenik meg a 
munkavégzés helyszínén 

x  x    

Betartja és betartatja a Munka 
Törvénykönyve alapelveit, területi 
és személyi hatályát 

  x    

Munkaszerződést köt, betartja és 
betartatja a szerződésben 
foglaltakat 

  x    

Betartja és betartatja a 
munkavállalói és a munkáltatói 
jogokat és kötelezettségeket 

  x    

Betartja és betartatja a 
munkaviszony megszüntetésére, 
megszűnésére vonatkozó 
szabályokat 

  x    

Alkalmazza a norma időre, norma 
rendszerre vonatkozó előírásokat 

 x x x   

Szakmai ajánlatot készít és ad  x x x  x 
SZAKMAI ISMERETEK 

Munka megkezdésének és 
végzésének feltételei 

x x x   x 

Az anyagszállítás és tárolás 
általános szabályai 

x x  x   

A méréshez, kitűzéshez szükséges 
eszközök 

 x  x   

A kivitelezési munka technológia 
sorrendje és összefüggései 

x x  x x x 

Kiviteli tervek tartalma  x  x x x 
Építési dokumentációk értelmezése  x  x x x 
Munkabiztonsági és balesetvédelmi 
előírások 

x  x   x 

Elsősegélynyújtás x   x   
Egyéni védőfelszerelések, 
védőruhák 

x   x  x 
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Tűzvédelem x   x  x 
Környezetvédelem, veszélyes 
hulladékok 

x x  x  x 

Szállítás, anyagmozgatás x x  x  x 
Építőipari gépek munkavédelmi 
előírásai 

x     x 

Építőipari anyagok tulajdonságai és 
felhasználási területük 

x x  x  x 

A Munka Törvénykönyve alapvető 
szabályai 

  x    

A munkavállalás alapfeltételei   x    
Munkaszerződés kötés   x    
Munkaadó, munkavállaló jogai és 
kötelezettségei 

  x    

Tételes költségvetési kiírás 
felépítése 

 x x    

Vállalkozás fogalma és szerepe a 
gazdasági életben 

  x    

Vállalkozási formák   x    
Vállalkozás általános felépítése, és 
működtetésének feltételei 

  x    

Vállalkozásokról szóló 
jogszabályok 

  x    

Munkanapló vezetés  x  x   
A norma idő  x  x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Építészeti jelképek értelmezése  x  x x x 
Kiviteli tervrajz olvasása, 
értelmezése 

 x  x x x 

Egyéni és kollektív munkavédelmi 
eszközök használata 

x x x x   

Információforrások kezelése  x x x  x 
Szakmai számolási készség  x  x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x x x x x 
Térlátás  x  x x x 
Felelősségtudat x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Segítőkészség x x x   x 
Konszenzus készség  x x x  x 
Határozottság x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x x x x x x 
Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x x x 
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4. Építőipari alapismeretek tantárgy      124 óra/124 óra 
 

4.1.A tantárgy tanításának célja 
Az adott feladat munkavédelmi szempontból való átgondolása, a helyes 
munkaeszközök kiválasztására, a megfelelő munkakörnyezet megteremtése, a 
biztonságos munkafolyamatok megtervezése a tűz- és környezetvédelmi 
előírások figyelembe vételével. A figyelmetlenségből eredő sérülések, balesetek 
és egészségkárosodás megelőzése, illetve a véletlen balesetekből eredő károk 
minimalizálása. 
Az építészeti alapfogalmak megismertetése és azok megfelelő alkalmazása. 
Különféle építési technológiák és módszerek, valamint építési alapanyagok, 
kivitelezési eszközök és szerszámok megismertetése. Kivitelezési 
munkafolyamatok megismertetése. Tervezési folyamatok ismerete, 
tervdokumentációk és műszaki rajzok értelmezése. 
A jogok és kötelezettségek megismerése munkaadói és munkavállalói oldalról.  
Az önálló vállalkozási tevékenység elindításához szükséges munkaügyi és 
pénzügyi feltételek megismerése, figyelembe véve a mindenkori munkaerőpiaci 
információkat. 

 
4.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
4.3. Témakörök 

 
4.3.1.  Szakmai munka- és balesetvédelem   36 óra/36 óra 
Munkavédelmi törvény. 
Munkaegészségügyi előírások. 
Tűzvédelmi előírások az építőiparban. 
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei. 
Munkavédelmi eszközök és használatuk. 
Építési terület minimális munkavédelmi és szociális előírásai. 
Környezetvédelem, veszélyes hulladékok. 
Építőipari kivitelezési biztonságtechnikai előírások. 
Építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés, időjárás, 

 vegyi anyagok, gépek stb.), kockázatelemzés, értékelés ismertetése. 
Foglalkozási ártalmak. 
Balesetvédelmi előírások gépek és szerszámok esetében. 
Szállítási, közlekedési és anyagmozgatási előírások. 
Elsősegélynyújtás. 
Teendők a baleset helyszínén. 
A baleseti helyszín biztosítása. 
Vérkeringés, légzés vizsgálata. 
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Heimlich-féle műfogás. 
Rautek-féle műfogás. 
Elsősegélynyújtás vérzések esetén. 
Sebellátás. 
Hajszáleres vérzés. 
Visszeres vérzés. 
Ütőeres vérzés. 
Belső vérzések és veszélyei. 
Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, metilalkohol-

 mérgezés. 
Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés. 
Fektetési módok. 
Idegen test szemben, orrban, fülben. 
Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén. 
Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén. 
 
4.3.2. Építési alapismeretek 72 óra/72 óra 
A kivitelezés fogalma. 
Az építőipari szakmák tevékenységi köre. 
Tevékenységek kapcsolata a megvalósítás folyamatában, szakmák sorrendisége. 
Az építési munkák csoportosítása. 
Kivitelezési munkák dokumentumai, műszaki tervek - építési engedély, bontási 
 engedély, kivitelezési terv, használatbavételi engedély, fennmaradási 
engedély,  tervrajzok, műszaki leírás, költségvetés, építési szerződés, építési 
napló. 
Építési, beruházási folyamat résztvevői, feladataik és jogkörük, szakmai 
 kommunikáció. 
Munkahelyi kapcsolattartás – az építésvezető és a műszaki ellenőr feladata, 
 jogköre. 
Az építési folyamat előkészítő munkái. 
Az építési helyszín berendezésének elemei, vonatkozó előírások – gépek, 
 raktárak, szociális ellátás létesítményei, építésirányítás helyiségei, 
 elektromos  hálózat, vízhálózat, csatorna, vízelvezetés, ideiglenes utak, 
 közlekedési  útvonalak kialakítása. 
Szállítás eszközei közúton és építési területen. 
Építési technológiák, építési módok ismertetése. 
Munkaterület átadás-átvétel, teljesítés igazolása, levonulás dokumentálása. 
Az építőipar feladata. 
Az építőipar felosztása. 
Települési infrastruktúra. 
Épületek, építmények csoportosítása rendeltetés szerint, jellemzőik. 
Lakóépületek kialakítása, elhelyezése, tájolása. 
Lakóépületek fajtái. 
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Lakóépületek helyiségei, azok rendeltetése és sajátosságai. 
Épületszerkezetek. 
Az építőipari alapanyagok felépítése, szerkezete, tulajdonságai. 
Kivitelezési eszközök és szerszámok. 
 
4.3.3. Munkajogi és vállalkozási ismeretek 16 óra/16 óra 
A magyar jogrendszer. 
Munkajogi szabályozás. 
Önálló munkavégzés és a „függő” munka közötti alapvető különbség. 
Alapvető törvények a munkajogviszonyban: 

Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. tv.) Mt. 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXXIII. tv.) Kjt. 
Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXIII. tv.) Ktv. 

Személyes jog. 
Együttműködési kötelezettség. 
Érvénytelenségnek fajtái: 

semmisség 
megtámadhatóság 
részleges érvénytelenség 

Mit jelent az elévülés, milyen szabályok vonatkoznak az elévülésre. 
Mikor nyugszik, ill. mikor szakad meg az elévülés. 
Munkahelyi szervezetek. 
Munkaviszony létesítése. 
Munkaszerződés kötése. 
A munkáltató jogai és kötelességei: 
Munkáltató jogai: 

irányítási jog 
munka feletti felügyelet jog 
fegyelmezési jog 
vagyoni jellegű jog 
személyzeti jogok 

A munkáltató kötelességei: 
munka díjazásának kötelessége 
foglalkoztatási kötelesség 
ún. gondoskodási kötelesség 

Munkavállaló jogai: 
kollektív jogai 
koalíciós szabadságjogok 
részvételi jogok 
bármikor szakszervezet szervezhető 
munkavédelmi képviselő választható 50 fő munkavállaló fölött kötelező 

Munkavállaló kötelezettségei: 
munkavállaló rendelkezésre állási személyes kötelesség 
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Rendelkezésre állás helye 
Rendelkezésre állás ideje 
munkavégzési kötelesség 
egyéb ún. magatartási kötelesség 
titoktartási kötelesség 
a munkáltató szervezeti rendjébe való beilleszkedés kötelessége 
oltalmi kötelezettség 

Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő, szabadság. 
Munkaviszony megszüntetésének szabályai, vonatkozó előírásai. 
A vállalkozás fogalma és alapfunkciója. 
Tulajdoni forma alapján lehet: 

magán 
állami 
önkormányzati 
szövetkezeti 
egyéb közösségi 
illetve vegyes tulajdonú vállalkozás 

Szervezeti felépítése szerint lehet: egyéni- vagy társas vállalkozás. 
Egyéni vállalkozás: 

devizabelföldi fogalma 
cselekvőképesség fogalma 
foglalkozástól, közügyektől, eltiltott fogalma 
egyéb feltételek tisztázása 
vállalkozás indítása 2010. január 1 után 
főállású egyéni vállalkozó 

Társas vállalkozások: 
gazdasági társaságok (Kkt., Bt., Kft., Rt., közös vállalat, és az egyesülés) 
szövetkezetek 
közhasznú társaságok 
szabadalmi ügyvivői társaság 
ügyvédi munkaközösség 
oktatói munkaközösség 

Tevékenység típusok szempontjából lehetnek: 
ipari 
kereskedelmi 
mezőgazdasági 
közlekedési-, pénzintézeti 
személyi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat 

Nagyságrend tekintetében: 
mikro 
kis-, közepes 
nagyvállalkozás 

Vállalkozás finanszírozása (saját tőke, hitel. 
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Pénzforgalom lebonyolítása (pénztár, bankszámla). 
Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, nyereség, veszteség). 
Vállalkozás megszűnése, csődeljárás, felszámolási eljárás. 

 
4.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
Tanműhely 

 
4.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. kiselőadás   x - 
1.3. megbeszélés  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. projekt  x  - 
1.6. házi feladat   x - 

 
4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló     

492 



 

tevékenységek, feladatok 
2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.3. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

4.2. Csoportos versenyjáték  x  - 
 

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

5. Építőipari alapismeretek gyakorlat tantárgy      36 óra/36 óra 
 

5.1.A tantárgy tanításának célja 
A tanulók sajátítsák el a következő ismereteket: az építészeti alapfogalmak 
megismertetése és azok gyakorlati alkalmazása. Különféle építési technológiák és 
módszerek, valamint építési alapanyagok, kivitelezési eszközök és szerszámok 
megismertetése, azok megfelelő használata. Kivitelezési munkálatok előkészítése. 
Tervezési folyamatok ismerete, tervdokumentációk és műszaki rajzok értelmezése. 
Az egyes szakterületek munkafolyamataihoz kapcsolódó víz-, hő- és 
hangszigetelési munkák anyagainak, technológiáinak elméleti és gyakorlati 
megismerése. Talajnedvesség és talajpára elleni szigetelés készítéséhez szükséges 
ismeretek elsajátítása. Hőtechnikai, akusztikai és hidrotechnikai tulajdonságok 
ismerete. Szigetelő anyagok, szigetelési munkák eszközeinek és gépeinek 
megfelelő használata. 
Az épületek energetikai, hőtechnikai, elektromos és akusztikai feltételeinek 
ismerete. 

5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
5.3.Témakörök 

 
5.3.1. Építési alapismeretek  12 óra/12 óra 
Építészeti alapfogalmak értelmezése, gyakorlati alkalmazása. 
Alapvető építési és kivitelezési technológiák alkalmazása. 
Építési alapanyagok szakszerű használata. 
Építési alapanyagok tárolására vonatkozó előírások. 
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Építési anyagok csoportosítása. 
Szerszámok, eszközök ismertetése. 
Eszközök és szerszámok megfelelő használata. 
A kivitelezési munkafolyamatok résztvevői. 
Kivitelezési munkafolyamatok sorrendisége, szervezés jelentősége. 
Szervezési munkafolyamatok lebonyolítása. 
Engedélyeztetések dokumentációinak ügyintézése. 
Kivitelezési munkálatok megkezdése, a munkafolyamatok nyomon követése, 
ellenőrzése, lebonyolítása. 
Építési helyszínek ismerete, sajátosságai. 
 
5.3.2. Műszaki rajz  12 óra/12 óra 
A rajzolás alapjai. 
Vonalgyakorlatok, szabványírás. 
A szabvány fogalma, a rajzi szabványok. 
Építőipari szabványok. 
A megfelelő méretarányok ismerete. 
Méretarányok átváltása. 
Szerkesztési gyakorlatok. 
Ábrázolási módok: 
 Vetületi ábrázolások 
 Axonometrikus ábrázolások 
Az építészeti rajzokon használt tervi jelölések értelmezése, gyakorlati 

 jelentősége a kivitelezés során. 
Anyagjelölések ismertetése, részletrajzon való felismerése. 
Az építészeti rajz formai követelményei. 
Építészeti rajzok megismerése, értelmezése. 
Engedélyezési és kiviteli terv szerepe a megvalósítás folyamatában. 
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése. 
Műszaki rajz készítése megadott szempontok alapján. 
 
5.3.3. Épületfizika  12 óra/12óra 
Épületszerkezettani alapismeretek alkalmazása. 
Statikai alapismeretek gyakorlati alkalmazása. 
Hőterhelési korlátok. 
Páraterhelés. 
Akusztika alapjai, hangszigetelési ismeretek. 
Épületgépészeti és energetikai ismeretek. 
Elektromos szakipar alapjai. 
Hidrotechnikai tulajdonságok. 
Szerkezeteket károsító nedvesség előfordulási formái. 
Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználási gyakorlata. 
Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés anyagai, szigetelési módok 
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bemutatása. 
Szigetelő anyagok fektetése, toldása. 
Szigetelések kivitelezése során keletkezett hulladékok tárolása, kezelése. 
Szigetelési hibák korrigálása. 
Kapcsolódó tervekben méretmegadási módok gyakorlati alkalmazása. 
Szigetelések anyagjelölése a terveken. 
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján. 
Épületeket érő hő és hanghatások. 
Hőtechnikai ismeretek: 
 Hővezetés 
 Hősugárzás 
 Hőáramlás 
 Hőátbocsátási tényező 
 Hőtágulás 
 Tűzállóság 
Hőtechnikai jellemzők. 
Akusztikai alapfogalmak. 
Hőhíd épületszerkezetekre gyakorolt hatása. 
Hő- és hangszigetelő anyagokkal szemben támasztott követelmények. 
Hő- és hangszigetelés alapanyagai, fajtái, jellemzői. 
Hő- és hangszigetelési technológiák gyakorlati alkalmazása. 
Utólagos hő- és hangszigetelése készítése. 
Hő- és hangszigetelés jelölése tervrajzokon, részletrajzokon. 
Hő- és hangszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 
betartása. 

 
5.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 
Tanműhely 

 
5.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszá
m 

Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. kiselőadás   x - 
1.3. megbeszélés  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. házi feladat x x x - 
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7.1.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x   - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. 
Kiviteli és engedélyezési 
tervdokumentáció értelmezése 

 x  - 

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

10275-12 azonosító számú 
 

Falazás, vakolás 
 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10275-12 azonosító számú, Falazás, vakolás megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10275-12 
Falazás, vakolás 

Falazás, vakolás 
Falazás vakolás 

gyakorlat 

Fa
ls

ze
rk

ez
et

ek
 a

ny
ag

ai
, 

ki
tű

zé
si

 is
m

er
et

ek
 

Fa
ls

ze
rk

ez
et

ek
 k

és
zí

té
se

 

Fa
ls

ze
rk

ez
et

ek
 te

rv
ei

, 
an

ya
gs

zü
ks

ég
le

te
 

V
ak

ol
ás

i i
sm

er
et

ek
 

M
ér

és
 é

s 
ki

tű
zé

s 

Fa
ls

ze
rk

ez
et

ek
 

V
ak

ol
ás

i m
un

ká
k 

FELADATOK 
Falazási munkát végez, falazati 
rendszereket alkalmaz 

x x x x  x   

Falazóelemeket darabol, falsíkot 
ellenőriz 

 x    x   

Falazatot soronként vízszintesen 
ellenőriz 

 x   x x   

Habarcsot terít, telíti a hézagokat  x  x  x   
Falat, pillért, oszlopot készít, 
falazott boltövet, boltozatot készít 

x x x x  x   

Rabicot készít függőleges és 
vízszintes felületen 

   x   x 

Hagyományos vakolatot készít 
belső fal- és mennyezet felületen 

   x   x 

Felületet előkészít, alapvakolatot, 
simító vakolatot készít 

   x   x 

Hagyományos külső 
homlokzatvakolatot készít 

   x   x 

Gépi vakolatot készít belső fal, 
mennyezet és külső homlokzati 
felületen 

   x   x 

Díszítő vakolást készít    x   x 
Dörzsölt, kapart, szórt vakolatot 
készít 

   x x  x 

Falazott (kő és tégla) 
homlokzatburkolatot készít 

   x     

Egyszerű falazó- és vakolóállványt 
épít, ellenőriz, bont 

 x    x x 

A tartóelemeket és a tartozékokat 
tisztítja 

    x x x 

Az állványanyagot fajtánként 
deponálja 

     x x 

A falazás és vakolás elkészítéséhez 
szükséges anyagigényt 
meghatározza 

 x x x    
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Alkalmazza a munkakörre 
vonatkozó szakmai és 
munkavédelmi szabályokat 

    x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Kitűző eszközök, kitűzési módok x x  x x x x 
Mérő és jelölő eszközök x x  x x x x 

Zsinórállvány készítés x x   x x   

Építőanyagok fajtái, 
felhasználásuk 

x x x x  x x 

Falazó, vakoló anyagok 
tulajdonságai, egymásra hatása 

x x  x x x x 

Anyagjelölés, tervjelek, 
szerkezetek jelölése, 
méretmegadás 

  x  x x x 

Szabványok  x x  x    
Szerkezeti alapismeretek  x x x x x x 
Statikai ismeretek  x    x   
Téglakötések típusai, alkalmazási 
területe 

 x x   x   

Falazati rendszerek típusai x x x   x   
Falfelületek, a felület minőségi 
követelményei 

 x  x  x x 

Kézi és gépi vakolás technológiája    x   x 
Homlokzati díszítővakolás 
technológiái 

x   x x  x 

Vakolat típusok készítése    x   x 
Habarcs fajták keverése    x   x 
Vakolatok utókezelése    x   x 
Megszilárdult vakolat javításának 
módszerei 

   x   x 

A faanyagok tulajdonságai, hibái, 
betegségei, ipari felhasználású 
fafajok, faanyagok 

     x x 

Állványépítés, állványfajták, 
állványszerkezetek, feljárók 

     x x 

Kötések, kapcsolások, tartók      x x 
Kézi szerszámok, célszerszámok  x  x x x x 
Fűrészek, fűrészgépek      x x 
Fafelület megmunkáló és 
emelőgépek 

     x x 

Hasító és forgácsoló gépek      x x 
Szerelő és bontó kéziszerszámok      x x 
Anyag-előkészítés gépei  x  x  x x 
Emelőgépek      x x 
Energiabiztosítás      x x 
Hatósági előírások      x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Kitűző eszközök és mérőműszerek 
használata, szintjelek értelmezése 

x x  x x x x 
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Építész és tartószerkezeti műszaki 
tervek és kapcsolódó műszaki 
leírások olvasása, értelmezése 

  x  x   

Kézi szerszámok és kisgépek 
használata 

    x x x 

Építészeti műszaki rajzról vázlat 
készítése 

  x   x x 

Mennyiségérzék   x x  x x 
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság   x x x x x 
Szervezőkészség    x x x x 
Mozgáskoordináció    x  x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányítási készség     x x x 
Irányíthatóság     x x x 
Határozottság     x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 
Módszeres munkavégzés x x  x  x x 
Gyakorlatias feladatértelmezés  x x x x x x 
Körültekintés, elővigyázatosság  x  x  x x 
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6. Falazás, vakolás tantárgy        140 óra/140 óra 
 

6.1.A tantárgy tanításának célja 
Megismertetni a tanulókkal a falszerkezetek anyagait, falszerkezetek és falazati 
rendszerek kivitelezési technológiájára vonatkozó előírásokat, műszaki rajzi 
jelöléseket. 
Átfogó, komplex ismeretek elsajátítása a falazó és vakoló habarcsok 
összetételéről, készítésének technológiáiról, valamint felhasználási területeikről. 
Műszaki tervdokumentáció alapján falazási és vakolási munkák elvégzéséhez 
szükséges anyagok mennyiségének meghatározása. Célszerszámok megfelelő, 
munkavédelmi előírások betartása. 

 
6.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
6.3.Témakörök 

 
6.3.1. Falszerkezetek anyagai, kitűzési ismeretek   36 

óra/36 óra 
Kitűzési alapismeretek. 
Kitűzés eszközei, mérő és jelölő eszközök. 
Vízszintes mérés. 
Magasságmérés, szintezés eszközei. 
Épületek kitűzésének menete. 
Zsinórállvány készítése. 
Falszerkezetek helyének meghatározása, kitűzése. 
Nyílászáró szerkezetek kitűzése. 
Építőanyagok, falazóanyagok gyártási technológiájának fejlődése, 

 korszerűsítésének okai. 
Természetes falazóelemek anyagai. 
Kőfalazatok jellemzői: 
 Időállóság 
 Környezeti hatások 
 Szilárdság 
 Hőszigetelő képesség 
Kő falazatok anyagai, építőkövek. 
Vályog előnyös és hátrányos tulajdonságai. 
Mesterséges falazóelemek fajtái. 
Építési kerámiák jellemzői. 
Építési kerámia falazóanyagok előállítási folyamata. 
Építési kerámiák gyártási és minőségi hibái. 
Falazóelemek vizsgálata. 
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Tégla falazatok anyagi jellemzői. 
Vázkerámia rendszerek ismertetése. 
Pórusbeton falazó elemek ismertetése. 
Mészhomoktégla falazóelemek jellemzői. 
Egyszemcsés könnyűbeton falazóelemek. 
Zsaluzóelemek. 
Polisztirol zsaluzóelemek rendszeri jellemzői, méretei. 
Falazati rendszerek típusai, korszerű falazati rendszerek ismertetése. 
Falazó anyagok tulajdonságai, egymásra hatása. 
Falazatok, falazó anyagok hibái. 

 
6.3.2. Falszerkezetek készítése      36 óra/36 óra 
Falszerkezetek fogalma. 
Falszerkezetek osztályozása: 
 Térelhatároló falak 
 Térosztó falak 
 Teherhordó falak 
 Nem teherhordó falak 
Falszerkezetekkel szemben támasztott követelmények: 
 Szilárdsági követelmények 
 Nedvességvédelmi követelmények 
 Zajvédelmi követelmények 
 Hő- és páratechnikai követelmények 
 Tűzvédelmi követelmények 
Szerkezeti alapismeretek. 
Falszerkezetek kivitelezése, falazási munkálatok ismertetése. 
Falazás általános szabályai. 
Falidomkötések különböző falazóelemek esetén. 
Különböző falszerkezetek készítésének technológiai előírásai: 

Pincefalak  
Lábazati falak 
Felmenő falak 
Pillérek, oszlopok 
Tűzfalak 
Oromfalak 
Attikafalak 
Mellvédfalak 
Térdfalak 
Válaszfalak 
Merevítőfalak 
Támfalak 
Vázkitöltő falak 
Kerítésfalak 
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Kémények: 
Falazott kémények 
Korszerű kéményrendszerek 

Kémények hibái, felújításuk. 
Falszerkezetek hibái, javítása. 
Falazott boltövek készítésének szabályai. 
Falazott boltozatok készítésére vonatkozó előírások. 
Falfelületek felületminőségi követelményei. 
Falazási munkák eszközei, gépei. 
Anyag- előkészítés gépei. 
Téglavágó- és daraboló gépek. 
Falszerkezetek készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások. 

 
6.3.3. Falszerkezetek tervei, anyagszükséglete  32 óra/32 óra 
Téglakötések típusi különböző méretű és anyagú falazóanyagok esetén. 
Téglakötések alkalmazási területe, használata a gyakorlatban. 
Téglakötési gyakorlatok. 
Falidomok ismerete, fajtái: 
Falidomkötések kialakítása, rajzi ábrázolása: 
 Falvég 
 Falsarok 
 Falkereszteződés 
 Falpillér 
 Oszlop, pillér 
 Falkáva 
 Falcsatlakozás 
 Falazott kémények 
 Falazott kéménypillérek 
Egysorú kötés téglakötése. 
Kétsorú kötés, ábrázolása. 
Falszerkezetek, falazatok anyagjelölése terveken. 
Rajzolvasási feladtok. 
Tervdokumentáció értelmezése. 
Tervjelek építész terveken. 
Kiviteli, és engedélyezési tervdokumentáció szerepe a falazatok készítésében. 
Alaprajzok tervjeleinek értelmezése. 
Metszetek tervjeleinek értelmezése. 
Homlokzati tervek értelmezése. 
Szerkezetek jelölése, részletrajzok, rajzolvasás: 
 Teherhordó falszerkezetek csomópontjai különböző falazóanyagok  

 esetén 
 Falak és födémek kapcsolata 
 Alap ás lábazati fal kapcsolata 
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 Lábazati fal és felmenőfal kapcsolata 
 Fal és koszorú kapcsolata 
Méretmegadás, méretarányok. 
Rajzi szabványok ismerete. 
Falszerkezetek készítésének anyagigénye. 
Anyagrendelés, mennyiségi egységek meghatározása. 

 
6.3.4. Vakolási ismeretek      36 óra/36 óra 
Építési kötőanyagok fajtái, jellemzői: 
 Hidraulikus kötőanyagok 
 Cement 
 Cement gyártása 
 Cement jellemzői, jelölései 
 Nem hidraulikus kötőanyagok 
 Építési mész előállítása, jellemzői 
 Mészfajták, jelölésük 
 Építési gipsz jellemzői, felhasználása 
Falazó habarcsok jellemzői, összetétele. 
Vakoló habarcsok, jellemzői, összetétele. 
Habarcsok készítésének menete, keverése: 
 Kézi keverés 
 Gépi keverés 
Szárazhabarcsok anyagai 
Különböző falazati rendszerekhez tartozó habarcsok jellemzői. 
Vakolat típusok készítésére vonatkozó előírások. 
Vakolási sík, különböző felületek előkészítése. 
Vakolás alapműveletei. 
Belső és külső vakolatok. 
Kézi vakolás technológiája. 
Gépi vakolás technológiája. 
Mennyezetvakolás különböző felületeken. 
Oldalfalvakolás alapanyagai, előkészítése. 
Homlokzatvakolatok anyagai, jellemzői. 
Homlokzati díszítő vakolás technikái. 
Korszerű vakolatok. 
Vakolatok utókezelése. 
Vakolási hibák. 
Megszilárdult vakolat javításának módszerei. 
Anyag-előkészítés gépei. 
Építési segédszerkezetek, állványok, munkaállványok. 
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján. 
Vakolás szerszámai, gépei. 
Munkavédelmi előírások. 
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6.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
Építési terület 

 
6.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás)  
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. kiselőadás   x - 
1.3. megbeszélés  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. projekt  x  - 
1.6. házi feladat   x - 

 
6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 
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2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

3. Képi információk körében    - 

3.1. 
Engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentáció értelmezése 

  x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

4.2. Csoportos versenyjáték  x  - 
 

6.6.A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel.  
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7. Falazás, vakolás gyakorlat tantárgy        324 óra/344 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
7.1.A tantárgy tanításának célja 
Falszerkezetek építéséhez szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása, kivitelezési 
munkafolyamatok megvalósítása. Különféle falszerkezetek, falazati rendszerek, 
valamint építési alapanyagok, kivitelezési eszközök és szerszámok 
megismertetése, azok megfelelő használata. Tervdokumentációk, műszaki rajzok 
értelmezése, anyagigények meghatározása. 

 
7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
7.3.Témakörök  

 
7.3.1. Mérés és kitűzés        36 óra/46 óra 

 Mérési gyakorlatok. 
 Mérőeszközök fajtái, megismerése. 
 Mérőeszközök használata. 

Szintezőeszközök használata. 
Meglévő épületen végzett felmérési feladatok. 
Magasságmérési gyakorlatok. 
Hosszmérési gyakorlatok. 
Mérés és kitűzés gyakorlati alkalmazása. 
Épületek helyének meghatározása. 
Egyszerű épület alappontjainak jelölése, mérése. 
Épületszerkezetek helyének meghatározása a kivitelezési munkák során. 
Szintvonal szerepe és meghatározása. 
Zsinórállvány feladata, készítésének szabályai. 
Zsinórállvány készítése, épületszerkezetek helyének meghatározása a 

 gyakorlatban. 
Zsinórállványon méretellenőrzés. 
Zsinórállvány építéséhez szükséges anyagok, és eszközök ismertetése, azok 

 használata. 
Mérési, kitűzési, szintezési hibák. 
Műszaki tervek értelmezése, rajzolvasás. 
Kiviteli tervdokumentáció értelmezése, alkalmazása a kitűzés folyamatában. 
Engedélyezési tervdokumentáció értelmezése, alkalmazása a kitűzés 

 folyamatában. 
Helyszínrajz értelmezése. 
Alaprajz értelmezése. 
Metszeti rajz értelmezése. 
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Homlokzati rajz értelmezése. 
Épületek kitűzési munkáira vonatkozó munkavédelmi előírások. 

 
7.3.2. Falszerkezetek        144 óra/149 óra 

 Falszerkezetek kivitelezése, falazási munkálatok ismertetése. 
 Falazás általános szabályainak alkalmazása. 
 Falidomkötések készítése különböző falazóelemek esetén. 

Teherhordó falak kivitelezése. 
Nem teherhordó falak építése. 
Hagyományos építési technológiák alkalmazása. 
Korszerű falazati rendszerek technológiájának alkalmazása. 
Falszerkezetek építése: 

 Pincefalak  
 Lábazati falak 
 Felmenő falak 
 Pillérek, oszlopok 
 Tűzfalak 
 Oromfalak 
 Attikafalak 
 Mellvédfalak 
 Térdfalak 
 Válaszfalak 
 Merevítőfalak 
 Támfalak 
 Vázkitöltő falak 
 Kerítésfalak 

 Kémények: 
  Falazott kémények 
  Korszerű kéményrendszerek 

Kémények hibái, felújításuk. 
Falszerkezetek hibái, javítása. 
Falazott boltövek készítése. 
Falazott boltozatok készítése. 
Falazás eszközeinek, gépeinek használata. 
Falszerkezetek, falazott szerkezetek készítéséhez állványzat építése. 
Falszerkezetek, és falazott szerkezetek készítéséhez anyagszükséglet számolása. 
Falazási munkák eszközeinek, gépeinek használata. 
Anyag- előkészítés gépeinek használata. 
Téglavágó- és daraboló gépek használata. 
Falazott boltozatok készítésére vonatkozó előírások. 
Falszerkezetek, falazott szerkezetek készítésére vonatkozó munkavédelmi 
előírások. 
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7.3.3. Vakolási munkák        144 óra/149 óra 
Habarcsok vakolatok anyagainak ismerete, alkalmazása. 
Habarcsok, vakolatok összetételének meghatározása. 
Habarcs keverés módjai. 
Falazó habarcsok keverése. 
Különböző falazati rendszerek habarcsai. 
Vakolás szerszámainak használata. 
Vakolat síkjának kitűzése, ellenőrzése. 
Vakolandó felületek előkészítése. 
Vakolás alapműveleteinek gyakorlása. 
Kézi vakolás technológiájának alkalmazása. 
Beltéri vakolás készítése oldalfalon. 
Beltéri vakolás mennyezeten. 
Mennyezet vakolat készítése. 
Téglafelületek vakolása. 
Beton felületek vakolatának készítése. 
Gépi vakolat készítése különböző felületeken. 
Külső homlokzatvakolatok készítése. 
Homlokzati díszítő vakolás készítése. 
Hagyományos vakolatok készítése: 

Sima festett felülettel 
 Cuppantott 
 Kőporos fröcskölt 
 Kőporos dörzsölt 
Nemes vakolatok készítése különböző felületi kialakításokkal. 
Korszerű vakolatrendszerek alkalmazása. 
Vakoló munkák állványzatának építése. 
Vakoló munkák állványzatának bontása. 
Vakolási munkák anyagigényének számolása. 
Vakolási munkák készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások. 

 
7.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely 
Szaktanterem 
Építési terület 
 
7.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 
(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés  x  - 
1.4. projekt  x  - 

 
7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.4. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Tesztfeladat megoldása  x  - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x   - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x   - 

3. Képi információk körében     

3.1. 
Kiviteli és engedélyezési 
tervdokumentáció értelmezése 

x   - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

x   - 

4.3. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

x   - 

4.4. Utólagos szóbeli beszámoló  x  - 
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5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

5.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása x   - 
 

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

10274-12 azonosító számú 
 

Beton és vasbeton szerkezetek 
 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10274-12 azonosító számú, Beton és vasbeton szerkezetek megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10274-12 
Beton és vasbeton 

szerkezetek 

Beton és vasbeton szerkezetek 

Beton és 
vasbeton 

szerkezetek 
gyakorlat 
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FELADATOK 
Meghatározza a beton és 
vasbeton szerkezet 
anyagmennyiségét 

    x x  

Előállítja a tervezett 
betonminőséget az előírt 
keverési arány betartásával 

x x    x  

Alapot, falat, pillért, 
oszlopot, áthidalót, 
födémgerendát, födémet, 
vasbeton koszorút és 
lépcsőt készít 

 x x x x x x 

Szerelőbetont, aljzatbetont 
és járdát készít 

x x  x   x 

Egyszerű vasbeton 
szerkezet vasalását, bekötő 
vasalását készíti 

x x  x x x  

A betonacél armatúrát 
beépíti, betonozás előtt 
ellenőrzi 

x x  x x  x 

Hagyományos zsaluzatot 
készít, ellenőriz és bont 

 x  x   x 

Ellenőrzi a zsaluzat alak- és 
mérethelyességét 

   x x  x 

Alátámasztó zsaluzó 
rendszereket alkalmaz 

   x   x 

Munkaállványt készít és 
bont 

   x   x 

Elvégzi a betonozást 
üzemben, vagy helyszínen 
kevert betonból, a zsalu 
teherbírásának megfelelő 

x x  x x  x 
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ütemben 
Keveri, bedolgozza és 
tömöríti a betont 

x x  x x x  

Frissbeton bedolgozása 
után ellenőrzi a méret- és 
alakhelyességet 

 x  x x x x 

Gondoskodik a bedolgozott 
beton utókezeléséről (a 
betont körülvevő légköri 
jellemzőktől függően) 

x x  x x x x 

Kizsaluzás utáni felületi 
sérüléseket javít 

 x  x x x x 

A betonozáshoz és a 
vasszereléshez szükséges 
gépeket kezeli 

x   x x x  

Alkalmazza a 
dokumentálás különböző 
formáit 

   x     

Használja (biztosítja) a 
beton és vasbeton kiviteli 
munkákhoz előírt 
munkavédelmi eszközöket 

   x  x x 

Szakszerűen deponálja a 
kiszállított előregyártott 
elemeket 

  x    x 

Falbetont készít x x  x  x x 
Falsíkot, falegyent ellenőriz  x  x x  x 
Szemrevételezi a leszállított 
elemek minőségét, irányítja 
és ellenőrzi a födémek 
elkészítésénél az elemek 
beemelését, elhelyezését 

  x    x 

Betartja és betartatja a 
munkavédelmi, 
biztonságtechnikai 
előírásokat 

   x  x x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Betonozás, vasszerelés 
előkészítése 

x x  x x x x 

Anyagrendelés, 
fuvarszervezés, 
anyaglerakás és tárolás, 
anyagnyilvántartás 

x   x x x x 

Érintésvédelem    x  x x 
Betonozási és vasszerelési 
munkák megkezdésének 
feltételei 

x   x  x x 

Szerkezeti alapismeretek  x x x x  x 
Tervjelek, anyagjelölések x    x  x 
Anyagok kölcsönhatása x     x  
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Anyagok egymásra hatása x     x  
Beton- és betonacél 
anyagokra vonatkozó 
szabványok 

x    x x x 

Betonozáshoz szükséges 
energiabiztosítás 

     x x 

Építőgépek (emelő, 
anyagmozgató, 
betonkeverő, 
betonbedolgozó, tömörítő) 

 x x x x x x 

Betonacélok fajtái, mérete, 
tulajdonságai, beépítése 

x x  x  x x 

Frissbeton összetételének 
meghatározása, 
bedolgozási technológiája 

x x  x  x  

Betonok osztályozása x    x x  
Tervi betonjellemzők 
minőségtanúsításához 
próbatestek készítése 

x x    x  

Bedolgozott beton 
utókezelése 

 x    x x 

Betonfelületek, a felület 
minőségi követelményei 

 x     x 

Beton anyagú szerkezet 
minőségének ellenőrzése 

 x x    x 

Fal- és födémbetonozási 
ütemek, munkahézagok és 
dilatációk képzése 

 x x x x  x 

Betonozási sebesség és a 
frissbeton-bedolgozás 
módjai 

x x    x  

Megszilárdult beton 
felületek javításának 
anyagai és módszerei 

 x     x 

Előre gyártott 
födémszerkezetek 
szabályos beépítése 

  x    x 

Betonozás, vasalás előírt 
technológiai végrehajtása 

 x    x x 

Előre gyártott 
nyílásáthidalások, lépcsők 
szabályos beépítése 

  x     

Vasbeton szerkezetek hibái  x x  x  x 
Szerkezetek zsaluzása, 
dúcolása, ezek bontása 

    x  x 

Állványépítés 
(hagyományos állványok) 

    x  x 

Hatósági előírások     x   
Munkavédelmi előírások, 
védőruhák, 
védőfelszerelések 

   x x x x 
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használata 
Környezetvédelem, 
hulladékkezelés 

    x  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Frissbeton bedolgozás 
gépeinek, eszközeinek 
készségszintű használata 

   x   x 

Építész tervek, műszaki 
leírások, zsaluzási, dúcolási 
tervrajzok, szintjelek 
értelmezése 

 x x x x  x 

Mennyiségérzék    x    
Kézi kisgépek, gépek, 
berendezések 
működtetésének megértése 

   x  x x 

Kitűző eszközök használata  x x x   x 
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság     x x x 
Szervezőkészség      x x 
Felelősségtudat  x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányítási készség    x  x x 
Irányíthatóság    x  x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 
Rendszerben való 
gondolkodás 

 x x x   x 

Gyakorlatias 
feladatértelmezés 

 x x x  x x 

Körültekintés, 
elővigyázatosság 

   x  x x 
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8. Beton és vasbeton szerkezetek tantárgy      140 óra/136 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
8.1.A tantárgy tanításának célja 
A beton és vasbeton szerkezetek anyagainak, alkotóelemeinek megismerése, 
betonkeverékek készítésére, felhasználásra vonatkozó előírások, beton és 
vasbeton termékek felhasználásának lehetőségei. 
A beton és vasbeton épületszerkezetek kivitelezési technológiáinak elsajátítása. 
Műszaki dokumentáció értelmezése, betonozási munkák anyagszükségletének 
meghatározása, kapcsolódó alapfogalmak megértése. 
Beton és vasbeton szerkezetek készítésénél használatos eszközök, gépek 
rendeltetésszerű használata. Betonozási munkák során alkalmazandó zsaluzatok, 
állványzatok, ideiglenes alátámasztó szerkezetek készítése. 

 
8.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
8.3.Témakörök 

 
8.3.1. Beton és vasbeton anyagai     22 óra/22 óra 
Beton kötőanyagai. 
Beton adalékanyagai. 
Keverővíz jellemzői. 
Frissbeton, és megszilárdult beton tulajdonságait módosító adalékszerek és 

 kiegészítő anyagok. 
Anyagok kölcsönhatása. 
Beton előállításának módjai. 
Friss beton összetétele, bedolgozási technológiája. 
Beton szilárdulási folyamata és a szilárdulást befolyásoló tényezők. 
Betonok alkalmazási területei, osztályozása, jelölése. 
Frissbeton bedolgozás eszközei. 
Frissbeton bedolgozás gépei. 
Betonok tömörítésének módjai, jelentősége különböző szerkezetek esetén. 
A bedolgozott friss beton utókezelésére vonatkozó előírások. 
Megszilárdult beton tulajdonságai, minőségi jellemzői. 
Különleges betonok fajtái, alkalmazási területük. 
Anyagrendelés, tárolás, fuvarszervezés. 
Betonacél szilárdsági jellemzői. 
Betonacélok fajtái, mérete, tulajdonságai, beépítése. 
Felületi kialakítások. 
Betonacél toldása, lehorgonyzás. 
Acélbetétek elhelyezése és szerepe a vasbeton szerkezetekben. 
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Betontakarás. 
Vasszerelési munkák megkezdésének feltételei. 
Betonacél feldolgozás gépei, eszközei. 
Munkavédelmi előírások, védőruhák, védőfelszerelések. 

 
8.3.2. Monolit beton és vasbeton szerkezetek   36 óra/36 óra 
Építmények szerkezeti részei. 
Beton és vasbeton anyagú épületszerkezetek. 
Helyszínen készített beton és vasbeton szerkezetek fajtái. 
Alapszerkezetek készítése betonból és vasbetonból. 
Síkalapok fajtái: 
 Sávalapok 
 Pontalapok 
 Lemezalapok 
 Szalag- és gerendarács alapok 
Síkalapok jellemzői, szerkezeti kialakítása. 
Mélyalapok fajtái és jellemzői: 
 Cölöpalapok 
 Résfalak alapozása 
 Kútalapok 
Mélyalapok szerkezeti kialakítása. 
Talajok fajtái, jellemzői. 
Alapszerkezetek földmunkái. 
Földmunkákat megelőző műveletek. 
Feltöltések, visszatöltések. 
Munkagödör kialakítása, megtámasztása. 
Beton és vasbeton falszerkezetek. 
Beton és vasbeton pillérek, oszlopok. 
Vízszintes szerkezetek készítése monolit vasbetonból: 
 Nyílásáthidalások 
 Vasbeton koszorúk 
 Födémek 
 Erkélyek 
 Aljzatbetonok 
Beton és vasbeton lépcsők kivitelezésének módjai. 
Beton aljzatok minősége, vastagsága, felületképzése. 
Vasbeton szerkezetek hibái. 
Megszilárdult beton felületek javításának anyagai és módszerei. 
Munkahézag dilatáció képzése. 
Beton és vasbeton szerkezetek készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 

 
8.3.3. Előregyártott vasbeton szerkezetek    36 óra/32 óra 
Építmények szerkezeti részei. 
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Előregyártott beton és vasbeton szerkezeti elemek kialakításának okai. 
Épületszerkezetek kapcsolata, felfekvés kialakítása, jelentősége. 
Födémekkel szemben támasztott követelmények. 
Előregyártott vasbeton födémek típusa: 
 Normál vasalású vasbeton gerendás födémek 
 Feszített vasalású vasbeton gerendás födémek 
 Zsaluelemes födémek 
 Körüreges födémpallók 
Előregyártott vasbeton födémek szerkezeti jellemzői, sajátosságai. 
Porotherm rendszer. 
Előregyártott vasbeton nyílásáthidalások típusa: 
 Vasbeton gerendás áthidalások 
 Kéregelemes áthidalások 
 Pórusbeton áthidalások 
 Zsaluelemes áthidalások 
 Redőnyszekrényes áthidalások 
Előregyártott vasbeton, nyílásáthidalások, lépcsők szabályos beépítése. 
Előregyártott vasbeton födémek kivitelezési technológiája, szabályos beépítése. 
Vasbeton gerendás- béléstestes födémek. 
Vasbeton pallós födémek készítése. 
Félmonolit födémek készítése, szerkezeti jellemzői. 
Vasbeton szerkezetek kivitelezési hibái. 
Betonfelületek minőségi követelményei. 
Előregyártott vasbeton szerkezetek elhelyezésére vonatkozó munkavédelmi 

 előírások. 
 

8.3.4. Betonozási munkák eszközei, gépei, zsaluzatok, állványzatok  
        14 óra/14 óra 

Betonkeverés eszközei és gépei. 
Helyszíni betonkeverés módjai. 
Üzemi betonkeverés. 
Betonszállítás módja, eszközei és gépei: 
 Kézi betonszállítás 
 Gépi betonszállítás 
Beton bedolgozásának eszközei és gépei. 
Kézi bedolgozás szabályai. 
Gépi bedolgozásra vonatkozó előírások. 
Tömörítés eszközei és gépei: 
 Kézi tömörítés 
 Gépi tömörítés 
Betonacél megmunkálás gépei. 
Betonacél egyengető, vágó, hajlító berendezései, gépei. 
Zsaluzat fogalma, feladata. 
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Zsaluzatok anyagai. 
Zsaluzatok kialakításának szempontjai, megtámasztása, alátámasztása. 
Friss beton zsaluzatra kifejtett nyomása. 
Monolit vasbeton szerkezetek zsaluzása, dúcolása. 
Függőleges beton és vasbeton szerkezetek hagyományos zsaluzata. 
Alapok, pillérek, oszlopok falak zsaluzatai. 
Vízszintes beton és vasbeton szerkezetek hagyományos zsaluzata. 
Áthidalások, koszorúk, gerendák, lemezek, födémek hagyományos zsaluzata. 
Lépcsők zsaluzása. 
Zsaluzatok előkészítése. 
Kizsaluzás. 
Hagyományos állványok építése, bontása. 
Előregyártott szerkezetek beépítésénél alkalmazott alátámasztások, merevítések. 
Leggyakrabban előforduló hibák. 
Munkavédelmi előírások. 

 
8.3.5. Beton és vasbeton szerkezetek tervei, anyagszükséglete 32 óra/32 óra 
Beton és vasbeton épületszerkezetek anyagjelölése.  
Beton és vasbeton szerkezetek elölése építészeti rajzokon.  
Rajzolvasási feladatok, épületszerkezeti ismeretek. 
Tervjelek értelmezése. 
Kiviteli, és engedélyezési tervdokumentáció szerepe a beton és vasbeton.

 szerkezetek készítésénél, helyének meghatározásában. 
Alaprajzok tervjeleinek értelmezése. 
Metszetek tervjeleinek értelmezése. 
Homlokzati tervek értelmezése. 
Előregyártott és monolit vasbeton és vasbeton szerkezetek jelölése, ábrázolása, 

 részletrajzok, rajzolvasás: 
 Alapok ábrázolása 
 Lábazati falak ábrázolása 
 Falak ábrázolása 
 Pillérek, oszlopok ábrázolása 
 Födémek ábrázolása 
 Lépcsők ábrázolása 
 Áthidalások ábrázolása 
 Koszorúk ábrázolása 
 Erkélyek ábrázolása 
Épületszerkezetek kapcsolatának kialakítása. 
Beton és vasbeton szerkezetek méreteinek megadása. 
Rajzi szabványok ismerete. 
Vasalási tervek értelmezése. 
Betonacél szükséglet meghatározása. 
Helyszínen készített beton és vasbeton szerkezetek anyagszükségletének 
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meghatározása. 
Előregyártott beton és vasbeton szerkezetek beépítéséhez kapcsolódó 
számítások. 
Anyagrendelés, mennyiségi egységek meghatározása. 

 
8.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
Építési terület 

 
8.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. kiselőadás x   - 
1.3. megbeszélés   x - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. projekt  x  - 
1.6. házi feladat x   - 

 
8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 
1.7. Információk feladattal vezetett  x  - 
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rendszerezése 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

x   - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x   - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

  x - 

3. Képi információk körében     

3.1. 
Engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentáció értelmezése 

x   - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

x   - 

4.3. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

  x - 

4.4. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 
5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

5.2. Csoportos versenyjáték  x  - 
 

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

9. Beton és vasbeton szerkezetek gyakorlat tantárgy 288 óra/324 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
9.1.A tantárgy tanításának célja 
Elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása, beton és vasbeton szerkezetek 
készítési technológiáinak ismerete. Betonozási munkák előkészítése. Beton, 
vasbeton szerkezetek kivitelezési folyamainak végrehajtása. Beton és vasbeton 
szerkezetek utókezelési módjainak ismerete. Rendelkezésre álló 
tervdokumentációk megértése, ismeretek helyén való alkalmazása. 

 
9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
9.3.Témakörök  
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9.3.1. Beton és vasbeton előállítása      144 óra/162 óra 
Beton és vasbeton anyagainak ismerete. 
Beton jelölések értelmezése, megfelelő szilárdságú beton alkalmazása. 
Betonok kötőanyagainak, adalékanyagainak ismerete. 
Frissbeton, és megszilárdult beton tulajdonságait módosító adalékszerek és 

 kiegészítő anyagok szakszerű használata. 
Beton, vasbeton alapanyagainak szakszerű tárolása. 
Alapanyagok előkészítése. 
Betonkeverés: 
 Kézi betonkeverés 
 Gépi betonkeverés 
Betonkeverék szakszerű bedolgozása. 
Betonacélok jelölésének ismerete. 
Vasszerelési munkákat megelőző méretellenőrzés. 
Betonacélok megmunkálása a gyakorlatban. 
Betonacélok elhelyezése vasbeton szerkezetben. 
Betonok utókezelése. 
Tömörítés különböző monolit beton és vasbeton szerkezet esetében: 
 Kézi tömítési eljárás 
 Gépi tömörítési eljárás 
Frissbeton bedolgozás eszközei. 
Betonozás, betonkeverés gépeinek használata. 
Betonacél megmunkálás gépeinek használata. 
Beton felületek kialakítása. 
Betontakarás kialakítása. 
Beton és vasbeton hibái, azok javítása. 
Beton és vasbeton előállítására vonatkozó munkavédelmi előírások, védőruhák, 

 védőfelszerelések. 
 

9.3.2. Beton és vasbeton szerkezetek készítése    144 óra/162 óra 
Különböző szerkezetek készítésének technológiája. 
Alapok készítése monolit betonból és vasbetonból. 
Pillérek, oszlopok készítése monolit betonból és vasbetonból. 
Falak készítése monolit betonból és vasbetonból. 
Áthidalások készítése monolit vasbetonból. 
Koszorúk készítése. 
Gerendák készítése monolit vasbetonból. 
Lépcsők készítése monolit vasbetonból. 
Vízszintes lemezek készítése monolit vasbetonból. 
Félmonolit födémek készítése. 
Betonacélok szerelése. 
Felbeton készítése. 
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Betonaljzatok készítése.  
Beton utókezelése. 
Munkahézag, dilatáció kialakítása különböző szerkezeteknél. 
Fogadó szerkezetek előkészítése. 
Famegmunkálás szerszámai, gépei. 
Alapok, pillérek, oszlopok, falak hagyományos zsaluzása. 
Áthidalások, koszorúk, gerendák, lépcsők, vízszintes lemezek hagyományos 
zsaluzatának, alátámasztásának készítése. 
Zsaluzatok bontása. 
Előregyártott vasbeton gerendás áthidalások készítése. 
Előregyártott vasbeton elemes födémek készítése. 
Előregyártott vasbeton elemek készítése. 
Előregyártott szerkezetek emelésének, elhelyezésének eszközei, gépei. 
Munkavédelmi, és környezetvédelmi ismeretek. 

 
9.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely 
Építési terület 

 
9.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 
1.2. kiselőadás x   - 
1.3. megbeszélés  x  - 
1.4. vita  x  - 
1.5. szemléltetés  x  - 
1.6. projekt x   - 

 
9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. Információ feldolgozó     
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tevékenységek 
1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

 x  - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x   - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. 
Engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentáció értelmezése 

 x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  - 

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

 x  - 

4.3. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

x   - 

5. Gyakorlati munkavégzés körében     
5.1. Műveletek gyakorlása  x  - 

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján 

x   - 

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

  

525 



 

 
A 

10277-12 azonosító számú 
 

Szigetelések 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 10277-12 azonosító számú, Szigetelések megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10277-12 
Szigetelések 

Víz-, hő- és 
hangszigetelés 

Szigetelések 
gyakorlat 

V
íz

sz
ig

et
el

és
 

H
ő-

 é
s 

ha
ng

sz
ig

et
el

és
 

V
íz

sz
ig

et
el

és
 k

és
zí

té
se

 

H
ő-

 é
s 

ha
ng

sz
ig

et
el

és
 

ké
sz

íté
se

 

FELADATOK 
Értelmezi a szigetelési tervet x x x x 
Felméri a munkaterületet   x x 
Meghatározza az anyagszükségletet x x x x 
Kellősít, alkalmassá teszi az aljzatot a vízszigeteléshez x  x  
Kialakítja a vízszigetelési hajlatokat, a 
hajlaterősítéseket 

x  x  

A vízszigetelés gépészeti áttörések környezetét 
előkészíti 

x  x  

Előkészíti, méretre vágja a szigetelőlemezt x  x  
Szigetelő lemezt fektet, told x  x  
Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készít x  x  
A csatlakozások környezetét a technológiának 
megfelelően megerősíti, kialakítja 

x  x  

Megvizsgálja a hőszigetelésre kerülő felületet  x  x 
Kellősíti, kiegyenlíti a felületet a ragasztóanyag 
felhordása előtt 

x x x x 

Felhordja a ragasztóanyagot vagy a felerősítő 
elemeket 

 x  x 

Elhelyezi a hőszigetelő anyagot, táblákat, elvégzi azok 
rögzítését 

 x  x 

Elválasztó réteget, párakiegyenlítő réteget helyez el  x  x 
Épületeket, épületrészeket hang- és hőhatás ellen 
szigetel 

 x   

Gondoskodik a víz-, hő- és hangszigetelő anyag 
védelméről 

x x x x 

Utólagos szigetelő munkák előtt feltárással 
diagnosztizál 

x x x x 

Megvédi a kész szigeteléseket (víz-, hő-, 
hangszigetelés) 

x x x x 

Az elkészült munkát (víz-, hő-, hangszigetelés) 
ellenőrzi 

x x x x 

Használja az előírt munkavédelmi eszközöket   x x 
Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai 
előírásokat 

  x x 
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SZAKMAI ISMERETEK 
Szigetelési módok, eljárások x x   
Szigetelésekre vonatkozó szabványok, technológiai 
előírások 

x x x x 

Szigetelések fogadó szerkezetei   x x 
Tervjelek x x x  
Tervolvasás x x x x 
Méretmegadási módok x x x x 
Szigetelőanyagok rögzítési módjai  x  x 
Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk x  x  
Hő- és hangszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk  x  x 
Szigeteléshez szükséges ragasztóanyagok fajtái, 
felhasználásuk 

 x  x 

Rögzítések fajtái, rögzítő anyagok felhasználása  x  x 
Vízelvezető anyagok fajtái, felhasználásuk x  x  
Anyagok kölcsönhatása x x x x 
Anyagok tulajdonságai x  x  
Anyagkezelés   x x 
Ragasztóanyagok káros hatásai   x x 
Kézi szerszámok   x x 
Vágó-, előkészítő eszközök   x x 
Rögzítő kisgépek   x x 
Ragasztóanyag előkészítéséhez használható 
berendezések 

  x x 

Hatósági előírások   x x 
Érintésvédelem   x x 
Közműcsatlakozások   x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Építészeti, épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése x x x x 
Szigetelési jelképek értelmezése x x x x 
Gépek, berendezések működtetésének megértése   x x 
Vízszigetelő szerszámok, kisgépek használata   x x 
Hő-, és hangszigetelő szerszámok használata   x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság   x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Módszeres munkavégzés   x x 
Rendszerekben való gondolkodás   x x 
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10. Víz-, hő- és hangszigetelés tantárgy        72 óra/68 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
10.1. A tantárgy tanításának célja 
A kőműves és hidegburkoló szakma munkafolyamataihoz kapcsolódó víz- hő- és 
hangszigetelési munkák anyagainak, technológiáinak megismerése. 
Talajnedvesség és talajpára elleni szigetelés készítéséhez szükséges ismeretek 
elsajátítása. Hőtechnikai, akusztikai és hidrotechnikai tulajdonságok ismerete. 
Szigetelő anyagok alkalmazási területeinek megismerése, szigetelési munkák 
eszközeinek és gépeinek megfelelő használata. 

 
10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
10.3. Témakörök  

 
10.3.1. Vízszigetelés       36 óra/34 óra 
Hidrotechnikai tulajdonságok. 
Szerkezeteket károsító nedvesség előfordulási formái. 
Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk. 
Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés anyagai, szigetelési módok. 
Üzemi- és használati víz elleni szigetelés fajtái, technológiája. 
Szigetelő anyagok fektetése, toldása. 
Bitumenes jellegű lemezszigetelések. 
Bevonat szigetelések. 
Tömegbeton szigetelés. 
Fémlemez szigetelés. 
Szigetelésekre vonatkozó szabványok. 
Fogadószerkezetek előkészítése. 
Dilatációs hézag kialakítása. 
Vízszintes vízszigetelés csőáttörése. 
Szigeteléshez szükséges ragasztó anyagok fajtái, felhasználásuk. 
Rögzítő kisgépek. 
Ragasztóanyag előkészítéséhez használható berendezések. 
Szigetelések kivitelezése során keletkezett hulladékok tárolása, kezelése. 
Vízszigetelés kéziszerszámai. 
Szigetelések védelme. 
Szigetelési hibák. 
Kapcsolódó tervekben méretmegadási módok. 
Szigetelések anyagjelölése a terveken. 
Közműcsatlakozások. 
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján. 
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Vízszigetelés készítésére vonatkozó munkavédelmi és biztonságtechnikai 
 előírások. 

 
10.3.2. Hő- és hangszigetelés      36 óra/34 óra 
Épületeket érő hő és hanghatások. 
Hőtechnikai ismeretek: 
 Hővezetés 
 Hősugárzás 
 Hőáramlás 
 Hőátbocsátási tényező 
 Hőtágulás 
 Tűzállóság 
Hőtechnikai jellemzők. 
Akusztikai alapfogalmak. 
Hőhíd épületszerkezetekre gyakorolt hatása. 
Hő- és hangszigetelő anyagokkal szemben támasztott követelmények. 
Hő- és hangszigetelés alapanyagai, fajtái, jellemzői: 

Szálas szigetelő anyagok 
Üreges (porózus) szigetelő anyagok 
Ömlesztett szigetelő anyagok 
Kiegészítő anyagok és elemek 

Hő- és hangszigetelési technológiák különböző szerkezetek esetén: 
Fogadószerkezetek, felületek 
Talajon fekvő padlók, aljzatok szigetelése 
Falszerkezetek hő- és hangszigetelési módjai 
Födémszerkezetek hő- és hangszigetelési módjai 
Koszorúk hőszigetelése 
Erkélyek, teraszok (fűtött tér felett) hő- és hangszigetelési módjai 

Utólagos hő- és hangszigetelése készítésének feltételei, technológiái. 
Hő- és hangszigetelés jelölése tervrajzokon, részletrajzokon. 
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján. 
Hő- és hangszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások. 

 
10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
Építési terület 

 
10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 
(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. kiselőadás x   - 
1.3. megbeszélés   x - 
1.4. vita  x  - 
1.5. szemléltetés   x - 
1.6. projekt  x  - 
1.7. házi feladat x   - 

 
10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

 x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

x   - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x   - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

  x - 
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3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

x   - 

3.3. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

  x - 

3.4. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 
4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

4.2. Csoportos versenyjáték  x  - 
 

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

11. Szigetelések gyakorlat tantárgy       144 óra/144 óra 
 

11.1. A tantárgy tanításának célja 
A víz-, hő- és hangszigetelő anyagok, és eszközök megfelelő alkalmazásának 
elsajátítása, szigetelési módok megismerése. Épületek víz- hő- és 
hangszigetelésének elkészítése, elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazása. 
Munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartása. 

 
11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
11.3. Témakörök 

 
11.3.1. Vízszigetelés készítése      54 óra/54 óra 
Vízszigetelő anyagok ismerete, alkalmazása. 
Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés anyagainak használata. 
Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés készítése. 
Aljzatok tisztítása, javítása, kellősítése. 
Talajnedvesség elleni szigetelés aljzatának előkészítése. 
Talajpára elleni szigetelés aljzatának előkészítése. 
Talajpára elleni szigetelés készítése. 
Talajnedvesség elleni szigetelés készítése. 
Függőleges és vízszigetelés csőáttörése kialakítása. 
Hajlatok szakszerű kialakítása. 
Dilatációs hézag kialakítása. 
Üzemi és használati víz elleni szigetelés anyagainak megfelelő alkalmazása, 

 szigetelés készítése. 
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Szigetelő anyagok fektetése, toldása. 
Bitumenes jellegű lemezszigetelések készítése. 
Bevonat szigetelések készítése. 
Tömegbeton szigetelés készítése. 
Fémlemez szigetelés alkalmazása. 
Vízszigetelés készítés kéziszerszámainak használata. 
Vízszigetelés készítéséhez szükséges gépek alkalmazása. 
Szigetelések védelme. 
Szigetelési hibák, azok javítása. 
Szigetelés ábrázolásának ismerete terveken. 
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján. 
Vízszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások. 

 
11.3.2. Hő- és hangszigetelés készítése    90 óra/90 óra 
Mérő- és kitűző eszközök alkalmazása. 
Hő- és hangszigetelő anyagok ismerete, megfelelő alkalmazása: 
 Szálas szigetelő anyagok beépítése 
 Üreges (porózus) szigetelő anyagok alkalmazása 
 Ömlesztett szigetelő anyagok használata 
 Kiegészítő anyagok és elemek felhasználása 
Hő- és hangszigetelés készítésénél alkalmazott eszközök használata. 
Hő- és hangszigetelés készítésénél alkalmazott gépek használata. 
Szigetelendő felületek előkészítése. 
Hőszigetelés készítése különböző felületeken: 
 Lábazati fal hőszigetelése 

Nyílásáthidalások hőszigetelése 
Koszorúk hőszigetelésének elhelyezése 
Épülethatároló fal hőszigetelése 
Homlokzati hőszigetelő rendszerek alkalmazása 
Talajon fekvő padló hőszigetelése 
Födémek hőszigetelése 

Falak hangszigetelése. 
Födémek hangszigetelése. 
Szigetelési hibák, azok javítása 
Utólagos hő- és hangszigetelése készítésének feltételei technológiái. 
Utólagos hő- és hangszigetelése készítése. 
Anyagszükséglet meghatározása építészeti tervdokumentáció alapján. 
Hő- és hangszigetelési készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások. 

 
11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely 
Építési terület 
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11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés  x  - 
1.4. projekt x   - 

 
11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.2. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

 x  - 

1.3. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.4. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x   - 

3. Komplex információk körében     

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

 x  - 

3.2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

x   - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     
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4.1. Műveletek gyakorlása  x  - 

4.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján 

x   - 

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

10276-12 azonosító számú 
 

Hidegburkolási feladatok 
 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10276-12 azonosító számú, Hidegburkolási feladatok megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10276-12 
Hidegburkolási feladatok 

Hidegburkolási feladatok 
Hidegburkolási 

feladatok gyakorlat 
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FELADATOK 
Ellenőrzi a burkolás megkezdése 
előtt a burkolandó aljzat 
minőségét, hibáit, tisztaságát 

x       x x x 

Előkészíti a fogadószerkezetet a 
burkolat elhelyezésére 

x       x x x 

Burkolandó felületet javít, 
aljzatkiegyenlítést készít 

x       x x x 

Síkot, lejtést ellenőriz x      x x x x 
Kitűzi a burkolat helyét, síkját x      x x x x 
Habarcsot készít  x   x   x x x 
Ragasztóanyagot kever   x  x   x x  
Iránypontokat, vezetősávokat 
készít 

x  x  x x x x x x 

Burkolólapot vág  x x  x x  x x x 
Elhelyezi a felületre a 
burkolólapokat 

 x x  x x  x x  

Élvédő elemeket helyez el   x  x   x x  
Hézagol, fugáz  x x  x x  x x x 
Letisztítja a burkolatot  x x  x x  x x x 
Lépcsőburkolatot készít x x x x    x x  
Pillér-, és oszlopburkolatot készít x x x x    x x  
Medenceburkolatot készít x x x x    x x  
Erkély-, és teraszburkolatot készít x x x     x x x 
Lábazat-, és homlokzatburkolatot 
készít 

x    x   x x  

Térburkolatot készít      x    x 
Javítja a hidegburkolatok hibáit       x x x x 
Egyszerű felületek esetén 
burkolati tervet készít 
hidegburkoláshoz 

   x    x x x 

Hidegburkolatok készítéséhez    x    x x x 
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anyagszükségletet számol 
Használja az előírt munkavédelmi 
eszközöket 

      x x x x 

Betartja a munkavédelmi, 
biztonságtechnikai előírásokat 

      x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Munkafolyamat megtervezése x      x x x x 
Az elburkolandó szerkezetek  x x  x x x x x x 
Méretellenőrzés x      x x x x 
Mérő és kitűző eszközök x      x x x x 
Aljzatkiegyenlítő, aljzatjavító 
anyagok, aljzatkiegyenlítés, 
aljzatjavítási munkák 
technológiája 

x       x x x 

Burkolat fogadó szerkezetek 
jellemzői, minőségi követelményei 

x       x x  

Hidegpadló burkolatok, 
csempeburkolatok anyagai 

 x x     x x  

Burkolat kiegészítő elemek  x x  x x  x x  
Fugázó, rugalmas hézagkitöltő 
anyagok 

  x  x   x x  

Fugázás, rugalmas hézagkitöltés 
technológiája 

  x  x   x x  

Ágyazó habarcs alapanyagai, 
készítése 

 x      x x x 

Ragasztott vékonyágyas 
hidegburkolat készítésének 
technológiája 

  x     x x  

Hagyományos vastagágyas 
burkolat készítésének 
technológiája 

 x      x x  

Homlokzatburkolatok anyagai, 
homlokzati burkolás technológiái 

   x x    x  

Erkély-, és teraszburkolat anyagai, 
rögzítési technológiák 

x  x x     x  

Lépcsőburkolatok anyagai, 
burkolási technológiái 

x   x    x x  

Pillér- és oszlopburkolatok 
anyagai, burkolási technológiái 

x x  x    x x  

Lábazatburkolatok anyagai x x  x x    x  
Medenceburkolás anyagai, 
burkolási technológiái 

x x  x     x  

Térburkolat anyagai, térburkolat 
készítésének technológiája 

x   x  x    x 

Burkoló munkához szükséges 
építőipari gépek, masszakeverő, 
betonkeverő, vibrátorok 

 x x  x x  x x x 

Burkoló szakrajz    x   x x x x 
Talajmunkák, tömörítési munkák 
technológiája 

     x    x 
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Burkolatok javítási munkáinak 
technológiája 

 x x  x x  x x x 

Munkavédelmi és 
biztonságtechnikai előírások 

 x x  x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Építészeti műszaki tervek és 
dokumentációk, burkolati tervek 
olvasása, értelmezése 

   x   x x x x 

Mérő- és kitűző eszközök készség 
szintű használata 

x      x x x x 

Burkoló kéziszerszámok, kisgépek 
használata 

 x x  x x  x x x 

Burkolati rajz készítése    x       
Tömörítő eszközök használata      x    x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság       x x x x 
Önállóság       x x x x 
Türelmesség       x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Konszenzus készség x       x x x 
Segítőkészség        x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség    x   x x x x 
Gyakorlatias feladatértelmezés     x   x x x x 
Módszeres munkavégzés       x x x x 
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12. Hidegburkolási feladatok tantárgy         136 óra/136 óra 
 

12.1. A tantárgy tanításának célja 
Hidegburkolási munkákat megelőző munkafolyamatok megismerése. 
Burkolatok fogadószerkezeteinek, fogadófelületeinek ellenőrzése, előkészítése, 
hidegburkolatok kitűzésének elsajátítása. 
Hidegburkolatok készítéséhez szükséges anyagok fajtáinak, jellemzőinek 
ismerete. Hagyományos vastagágyas és ragasztott vékonyágyas burkolatok 
készítésére vonatkozó előírások elsajátítása. Burkolati tervek alapján 
anyagszükségletek meghatározása. 
Kültéri burkoló munkák elvégzéséhez szükséges elméleti ismeretek megszerzése. 
Homlokzatburkolat, térburkolatok anyagainak, elhelyezési technológiájának 
bemutatása, tervdokumentációk alapján anyagszükséglet számolása. 

 
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
12.3. Témakörök 

 
12.3.1. Burkolandó felület ellenőrzése, előkészítése, burkolatok kitűzése 

        20 óra/20 óra 
Fogadószerkezetek, fogadófelületek fajtái. 
Fogadófelületek felületi és méreti ellenőrzése. 
Fogadófelületek síkjainak ellenőrzése. 
Fal és padlófelületek ellenőrzése. 
Burkolatok aljzatainak ismertetése: 

Aljzatbetonok 
Esztrichek 
Úsztatott aljzatok 
Száraz aljzatok 
Meglévő burkolatok, mint aljzatok 

Aljzatokkal szemben támasztott követelmények. 
Aljzatok hibái, javítása: 

Repedések 
Felületi egyenetlenségek 
Porózusság 
Szennyeződések 
Vizes alapfelület 
Szintkülönbség 
Kellő szilárdság hiánya 
Nem megfelelő hőmérséklet 

Aljzatjavító szerek, aljzatkiegyenlítők készítési technológiája. 
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Burkolandó felületek alapozása. 
Öntött és önterülő padlóburkolatok fajtái, sajátosságai. 
Beton és vasbeton padlóburkolatok jellemzői. 
Vákuum betonpadlók készítésére vonatkozó előírások. 
Dilatációs hézagok jelentősége, kialakítása. 
Mérőeszközök, kitűző eszközök. 
Távolságmérés eszközei. 
Hosszmérés eszközei. 
Irányok kitűző eszközei. 
Jelölőeszközök. 
Szintezőeszközök. 
Mérési gyakorlatok, burkolatok helyének meghatározása. 
Kitűzési feladatok. 
Burkolatok kitűzésére vonatkozó munkavédelmi előírások. 
 
12.3.2. Hagyományos vastagágyas fal és padlóburkolás  22 óra/22 óra 
Hidegburkolatok anyagai, jellemzőik. 
Burkolóelemek megmunkálása: 

Karcolás 
Csempevágás 
Furatok készítése 
Kivágások készítése 

Hidegburkolatok megmunkálásának szerszámai, gépei: 
Karcolótű 
Csempetörő fogó 
Állványos kerekes csempevágó 
Gyorsdaraboló 

Nedvesség hatása az épületben. 
Nedvesség elleni szigetelés módjai, anyagai, azok használata. 
Használati és üzemi víz elleni védelem. 
Padlóösszefolyó és padlószint lejtés szerepe és kivitelezése a vizes 
helyiségekben. 
Ágyazó habarcs alapanyagai, összetétele. 
Ágyazó habarcskeverés kézzel és géppel. 
Hagyományos vastagágyas padlóburkolat készítésének munkafolyamatai. 
Munkaterület helyiség előkészítése. 
Felület előkészítése, kitűzés. 
Burkolat lejtésének kitűzése. 
Burkolólapok előkészítése. 
Burkolat kiosztása. 
Habarcságy készítés. 
Lehúzott habarcságyba való fektetés jellemzői, menete. 
Egyenkénti fektetés sajátosságai. 
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Lábazati elemek ragasztása. 
Dilatációs, és munkahézagok kialakítása. 
Fugázás. 
Burkolt felület tisztítása. 
Burkolt felület utókezelése, védelme. 
Hagyományos vastagágyas falburkolat készítése, kivitelezése. 
Falfelület ellenőrzése, előkészítése. 
Vakolatjavítás. 
Helyiség előkészítése. 
Falburkolás habarcsai, alapanyagai, jellemzői, készítése. 
Burkolóanyag előkészítése. 
Burkolati sík meghatározása, kitűzés. 
Burkolat síkjának ellenőrzése. 
Iránylapok elhelyezése, burkolat kiosztás. 
Burkolás, lapelhelyezés. 
Kiegészítő elemek elhelyezése. 
Dilatációs, és munkahézagok kialakítása. 
Csempe burkolat fugázása, tisztítása. 
Kád, mosdó, zuhanytálca elhelyezése, burkolása. 
Falsarok kialakítás. 
Hagyományos vastagágyas burkolat hibái, azok javítása. 
Hagyományos vastagágyas burkolás kivitelezésére vonatkozó munkavédelmi 
előírások. 

 
12.3.3. Ragasztott vékonyágyas fal és padlóburkolás  30 óra/30 óra 
Burkolatragasztók alapanyagai, gyártása, felhasználása. 
Burkolatragasztók típusai, csoportosítása: 
Kötőanyag szerint 
Ragasztóágy vastagsága szerint 
Szín szerint 
Kötési idő szerint 
Diszperzió tartalom szerint 
Komponensek száma szerint 
Csemperagasztók fajtái, szabvány szerinti besorolása: 
 Normál cementkötésű ragasztók ismertetése 
 Flexibilis ragasztók 
 Diszperziós ragasztók 
 Gyorsan kötő ragasztók 
 Műgyanta ragasztók 
Vékonyágyas padlóburkolás munkafolyamatai. 
Ragasztóanyagok előkészítése, ragasztóanyag felhordásának módjai: 
 Lapra kenéses eljárás 
Felületre való felhordás (fogazott glettvassal) 

542 



 

 Kombinált ragasztási eljárás 
 Folyékony ágyas ragasztás 
Burkolólapok elhelyezése falfelületre. 

Csempesorok és oszlopok kitűzése 
Vékonyágyas ragasztott burkolat készítése: 
 Aljzatbetonra 
 Gipszesztrichre 
 Cementesztrichre 
 Vakolt felületre 
 Vakolatlan felületre 
 Gipszkartonra 
 Fém felületre 
 Meglévő kerámialapra 
 Faforgács és OSB lapokra 
Fugázó anyagok típusai: 
 Cementkötésű hézagoló habarcsok 
 Kétkomponensű fugázók 
Rugalmas hézagkitöltő anyagok (szilikon). 
Fugák kialakítása. 
Burkolat tisztítása fugázás után. 
Ragasztott vékonyágyas burkolat készítésének eszközei, gépei. 
Csempeburkolat készítése vizes helyiségekben. 

Fal és padlóburkolat szigetelése. 
Szigetelés védelme. 

Beltéri és kültéri lépcsők burkolatai, készítési technológiája. 
Medence burkolatok készítése. 

Hidegburkolatok kiegészítő szerkezetei. 
Épület elválasztó hézag, vakhézag, szegélyhézag. 
Csatlakozási hézag kialakítása: 
 Azonos burkolóanyagok csatlakozása 
 Különböző burkolóanyagok csatlakozása 
Erkélyek teraszok burkolatának anyagai, rétegei. 
Padló és falburkolatok hibái, és azok javítása. 
Munkavédelmi előírások. 

 
12.3.4. Burkolati tervek, anyagszükséglet számítás   32 óra/32 óra 
Hidegburkolatok rétegrendjei, különböző fogadószerkezetek esetén: 
 Beltéri padlóburkolatok 
 Beltéri falburkolatok 
 Kültéri padlóburkolatok 
Burkolati tervek bemutatása, értelmezése, elemzése. 
Fal, és padlóburkolatok rajzai, méretarányok, méretmegadás módja. 
Burkolati terven alkalmazott jelölések. 
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Burkolati minták, díszítő elemek. 
Falfelület burkolatának tervei. 
Nyílással áttört falfelület csempekiosztása. 
Fürdőszoba berendezési tárgyainak elhelyezése. 
Fürdőszoba falának csempekiosztása. 
Fürdőkád körüli falburkolat. 
Mosdókagyló körüli burkolatok. 
Mellékhelyiség falfelületének lapkiosztása. 
Konyha berendezési tárgyai. 
Konyha falfelületének lapkiosztása. 
Padlóburkolat lapkiosztása, padlók mintázata. 
Szélfogó burkolatai. 
Nappali, étkező, konyha burkolata. 
Garázs padlóburkolata. 
Lépcsők burkolata. 
Burkolati tervek alapján anyagszükséglet meghatározása. 
Hidegburkolat felületének kiszámítása falfelületen (terület, 

kerületszámítással). 
Burkolólapok mennyiségének meghatározása oldalfalon (darabszám, 

rendelési   egység). 
Ragasztóanyag anyagszükséglete (terület, rendelési egység). 
Hagyományos vastagágyas falburkolat ágyazatának anyagszükséglete  

  (alkotóelemek szerint). 
Falfelület fugázó anyag mennyiségének számítása. 
Hidegburkolat felületének kiszámítása vízszintes felületen (terület,  

  kerületszámítás). 
Burkolt felület lejtésének meghatározása. 
Padlóburkolat burkolóanyagának mennyiségi meghatározása 

(darabszám,   rendelési egység). 
Padlóburkolat ragasztóanyag anyagszükséglete (terület, rendelési 

egység). 
Padlóburkolat fugázó anyag mennyiségének meghatározása. 
Lépcsők burkolatának anyagszükséglete. 

 
12.3.5. Homlokzatburkolatok készítése    16 óra/16 óra 
Épület homlokzatát érő külső hatások: 
 Fizikai 
 Kémiai 
Homlokzatburkolatokkal szemben támasztott követelmények. 
Homlokzatburkolatok osztályozása: 
 Anyaguk szerint 
 Szerkezeti felépítés szerint 
 Kivitelezési mód szerint 

544 



 

Ragasztott homlokzatburkolatok fajtái, ismertetése: 
 Kerámialap burkolat 
 Ragasztott tégla homlokzatburkolat 
 Kőlap homlokzatburkolatok 
 Klinkertégla burkolat készítése, sajátosságai 
Homlokzatburkolat kitűzése, burkolati kiosztás. 
Ragasztott homlokzatburkolat készítése hőszigetelt felületre. 
Lábazati falak burkolása ragasztással: 
 Burkolandó felület ellenőrzése 
 Burkolólapok kiosztásának módjai (terepviszonyok figyelembevétele) 
 Lábazatburkolat rétegrendjei 
Falazott tégla lábazatburkolat készítése. 
Homlokzatburkolatok és lábazatburkolatok hibái, és azok javítása. 
Homlokzatburkolatok készítésének eszközei, gépei. 
Homlokzatburkolás állványai. 
Homlokzatburkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások. 
Homlokzatburkolatok tervei. 
Nyílásokkal áttört falfelületek burkolatának kiosztása. 
Lábazatburkolatok kiosztása, tervezése. 
Homlokzatburkolatok anyagigényének számítása. 
Lábazatburkolatok anyagszükségletének számítása. 

 
12.3.6. Térburkolási ismeretek      16 óra/16 óra 
Térburkolatok anyagai: 
 Klinkertéglák 
 Betonkő burkolatok 
 Természetes kövek 
Térburkolás talajmunkái. 
Tükör kialakítása. 
Kitűzési feladatok. 
Talajtömörítés. 
Talajstabilizálás. 
Szegélyek elhelyezése. 
Alaprétegek készítése: 
 Fogadószerkezetek kialakítása 
 Mozgási hézagok kialakítása 
Felszíni vízelvezetés. 
Homokágyazatba és zúzottkő ágyazatba készítés általános előírásai különböző  

 terhelések esetén. 
Burkolóelemek fektetése: 
 Kézi fektetés sajátosságai 
 Gépi fektetés sajátosságai 
Felület tömörítése, hézagolása, tisztítása. 
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Burkolatfektetés habarcságyba: 
 Tükörkialakítás 
 Betonkeverés és bedolgozás 
 Aljzatbeton készítés lejtéssel 
 Beton tömörítése, utókezelés 
 Habarcságy készítés 
 Burkolatfektetés 
 Habarcságyba fektetett burkolat fugázása 
 Felület tisztítása 
Térburkolatok hibái, javítása: 
 Sérült aljzat javítása 
 Burkolatjavítás, elemek cseréje 
Burkolókövek deponálása. 
Térburkolat anyagainak szállítása. 
Földmunkák eszközei, gépei. 
Térburkolatok készítésének eszközei, gépei. 
Térburkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások. 
Térburkolat rétegrendjei. 
Térburkolati minták. 
Rajzolvasási feladatok. 
Járdák, szegélyek, íves felületek burkolati tervei, kiosztása. 
Térburkolatok aljzatainak anyagszükségleti számítása burkolati terv 

alapján. 
Térburkolat anyagszükséglet számítása burkolat terv alapján (terület, db 

szám,   kiszerelési egység). 
 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
Építési terület 

 
12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. kiselőadás x   - 
1.3. megbeszélés  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. projekt  x  - 
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1.6. házi feladat x   - 
 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x   - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Tesztfeladat megoldása  x  - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x   - 

3. Képi információk körében     
3.1. Burkolati terv értelmezése x   - 

4. Komplex információk körében     

4.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

 x  - 

4.2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

x   - 

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló  x  - 
5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

5.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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13. Hidegburkolási feladatok gyakorlat tantárgy     392 óra/400 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
13.1. A tantárgy tanításának célja 
Megismertetni a tanulókkal a különböző burkolatok készítésének 
munkafolyamatait, technológiáit. Burkoló munkák elvégzéséhez szükséges 
ismeretek megszerzése, burkolás anyagainak alkalmazása, eszközeinek 
megfelelő használata. A munkafolyamatok elvégzése közben a munkavédelmi 
előírások betartása. Kültéri és beltéri hidegburkolatok elkészítése, javítása. 
Burkolati tervek alapján anyagszükségletek számítása. 

 
13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
13.3. Témakörök  

 
13.3.1. Burkolatok kitűzése      34 óra/42 óra 

 Mérési gyakorlatok. 
 Mérőeszközök fajtái, ismerete. 
 Mérőeszközök használata. 

Szintezés jelentőségének ismerete. 
Szintezőeszközök használata. 
Meglévő épületen végzett felmérési feladatok. 
Magasságmérési gyakorlatok. 
Hosszmérési gyakorlatok. 
Szintvonal szerepe és meghatározása. 
Mérési, kitűzési hibák. 
Műszaki tervek értelmezése, rajzolvasás, alkalmazása a kitűzés során. 
Kiviteli tervdokumentáció értelmezése, szerepe a gyakorlatban. 
Engedélyezési tervdokumentáció értelmezése, alkalmazása a kitűzés során. 
Helyszínrajz értelmezése. 
Alaprajz értelmezése. 
Metszeti rajz értelmezése. 
Homlokzati rajz értelmezése. 
Burkolati tervek értelmezése. 
Fogadófelületek méreteinek ellenőrzése. 
Fogadófelületek szintjeinek ellenőrzése. 
Beltéri padlóburkolatok kitűzése. 
Beltéri falburkolatok helyének meghatározása egyszerű felületen. 
Beltéri falburkolatok helyének meghatározása összetett felületen. 
Terasz burkolatának kitűzése. 
Térburkolat kitűzése. 
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Medence burkolat kitűzése. 
Lábazatburkolat helyének meghatározása, kitűzése. 
Homlokzatburkolat kitűzése. 
Lépcsőburkolatok kitűzése. 
Burkolatok kitűzési munkáira vonatkozó munkavédelmi előírások. 

 
13.3.2. Beltéri burkolatok készítése      129 óra/129 óra 
Fogadófelületek ellenőrzése (padló és falfelületek). 
Felületek alapozása. 
Aljzatjavító szerek, aljzatkiegyenlítők készítési technológiája. 
Esztrichek alkalmazása. 
Száraz aljzatok. 
Burkolás meglévő burkolatra. 
Aljzatok hibáinak javítása. 
Hidegburkolatok anyagai, ismetere, alkalmazása. 
Burkolólapokra vonatkozó előírások, lapok osztályozása. 
Burkolóelemek megmunkálása: 
 Karcolás 
 Csempevágás 
 Furatok készítése 
 Kivágások készítése 
Hidegburkolatok megmunkálásának szerszámai és gépei, azok alkalmazása. 
Nedvesség elleni szigetelés módjai, anyagai, azok használata. 
Használati és üzemi víz elleni védelem. 
Padlóösszefolyó és padlószint lejtés szerepe és kivitelezése a vizes 

 helyiségekben. 
Ágyazó habarcs alapanyagai, összetétele, alapanyagok előkészítése 
Ágyazó habarcskeverése kézzel és géppel. 
Hagyományos vastagágyas padlóburkolat készítése. 
Hagyományos vastagágyas falburkolat készítése, kivitelezése. 
Hidegburkolás kisgépei: 
 Ragasztó keverőgép 
 Sarokköszörű gép 
 Ütvefúró és vésőgép 
 Kézi fúrógép 
 Vizes vágógép 
 Görgős vágógép 
Vékonyágyas padlóburkolat készítése. 
Vékonyágyas ragasztott burkolat elhelyezése különböző felületekre. 
Fugázó anyagok fajtái, alkalmazása. 
Rugalmas hézagkitöltés készítése (szilikon). 
Fugázás előkészítése. 
Fugaanyag keverése, bedolgozása. 
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Burkolat tisztítása fugázás után. 
Csempeburkolat készítése vizes helyiségekben. 
Hidegburkolatok kiegészítő szerkezetei. 
Épület elválasztó hézag, vakhézag, szegélyhézag kialakítása. 
Csatlakozási hézag kialakítása. 
Padló és falburkolatok hibái, és azok javítása. 
Hidegburkolatok rétegrendjei, különböző fogadószerkezetek esetén. 
Fal, és padlóburkolatok rajzai, méretarányok, méretmegadás módja. 
Burkolati terven alkalmazott jelölések. 
Burkolati minták, díszítő elemek. 
Burkolati tervek alapján anyagszükséglet meghatározása. 
Hidegburkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások. 

 
13.3.3. Kültéri fal és padlóburkolatok készítése    129 óra/129 óra 
Kültéri fal- és padlóburkolatok kitűzése. 
Fogadófelületek ellenőrzése. 
Burkolandó felületek alapozása. 
Ragasztott homlokzatburkolatok készítése. 
Klinkertégla burkolat készítése, sajátosságai. 
Homlokzatburkolat kitűzése, burkolati kiosztás. 
Ragasztott homlokzatburkolat készítése hőszigetelt felületre. 
Lábazati falak burkolása ragasztással. 
Falazott tégla lábazatburkolat készítése. 
Teraszok burkolása. 
Lépcsők burkolatának elkészítése. 
Erkélyek burkolatának fektetése. 
Medencék burkolása. 
Terasz, erkély burkolatának hibái, javítása. 
Homlokzatburkolatok és lábazatburkolatok hibái, és azok javítása. 
Homlokzatburkolatok terveinek értelmezése. 
Nyílásokkal áttört falfelületek burkolatának kiosztása. 
Lábazatburkolatok kiosztása, tervezése. 
Homlokzatburkolatok anyagigényének számítása (burkolólapok, ragasztó). 
Burkolati terven alkalmazott jelölések értelmezése. 
Burkolati minták, díszítő elemek ismerete. 
Kültéri burkolatok kiegészítő elemei. 
Kültéri burkolatok hibái, azok javítása. 
Burkolati tervek alapján anyagszükséglet meghatározása. 
Kültéri burkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások. 

 
13.3.4. Térburkolat készítése       100 óra/100 óra 
Térburkolás talajmunkái. 
Tükör kialakítása. 
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Kitűzési feladatok. 
Talajtömörítés. 
Talajstabilizálás. 
Szegélyek elhelyezése. 
Alaprétegek készítése. 
Fogadószerkezetek kialakítása. 
Felszíni vízelvezetés készítése. 
Burkolóelemek kézi fektetése. 
Burkolóelemek gépi fektetése. 
Felület tömörítése, hézagolása, tisztítása. 
Burkolatfektetés habarcságyba: 
 Tükörkialakítás 
 Betonkeverés és bedolgozás 
 Aljzatbeton készítés lejtéssel 
 Beton tömörítése, utókezelés 
 Habarcságy készítés 
 Burkolatfektetés 
 Habarcságyba fektetett burkolat fugázása 
 Felület tisztítása 
Térburkolatok hibáinak javítása. 
Burkolókövek deponálása. 
Térburkolat anyagainak szállítása. 
Földmunkák eszközei, gépei, használatuk. 
Térburkolat készítés eszközeinek használata. 
Térburkolat készítés gépeinek használata. 
Rajzolvasási feladatok. 
Térburkolatok aljzatainak anyagszükségleti számítása burkolati terv alapján. 
Térburkolat elemeinek, fugaanyagának anyagigény számítása burkolat terv 

 alapján (terület, db szám, kiszerelési egység). 
Térburkolatok készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások. 

 
13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely 
Építési terület 

 
13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 
(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés  x  - 
1.4. projekt  x  - 

 
13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.4. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Képi információk körében     
3.1. Burkolati terv értelmezése x   - 

4. Komplex információk körében     

4.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

x   - 

4.2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

 x  - 

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló  x  - 
5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

5.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
6. Gyakorlati munkavégzés körében     
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6.1. Műveletek gyakorlása  x  - 
 

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

10278-12 azonosító számú 
 

Vegyes kőműves feladatok 
 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10278-12 azonosító számú, Vegyes kőműves feladatok megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10278-12 
Vegyes kőműves feladatok 

Vegyes kőműves 
feladatok 

Vegyes kőműves 
feladatok gyakorlat 

N
yí

lá
sz

ár
ó 

sz
er

ke
ze

te
k 

Bo
nt

ás
 é

s 
át

al
ak

ítá
s 

N
yí

lá
sz

ár
ók

 b
eé

pí
té

se
 

Bo
nt

ás
i é

s 
át

al
ak

ítá
si

 
m

un
ká

k 

FELADATOK 
Ellenőrzi a nyílászáró szerkezetek méretét    x  
Ellenőrzi a vízszintes és függőleges falsíkokat x x  x 
Ellenőrzi a nyílásméret helyességét x  x  
Ellenőrzi az ajtók nyitási irányát x  x  
Meghatározza a nyílászáró falhoz viszonyított síkját   x  
Műveleti sorrend szerint elhelyezi a nyílászárót   x  
Ideiglenes kitámasztásokat készít  x x x 
Bontási, átalakítási munkát végez    x 
Az előkészítéssel összefüggő feladatokat végrehajtja   x x 
Gondoskodik a bontási terület közműveinek 
megszüntetéséről 

   x 

Bontási munkával járó alátámasztásokat készít     x 
Utólagos kiváltásokat, nyílásbővítéseket végez    x 
Gondoskodik a környezet védelméről    x 
A bontási anyagokat szakszerűen tárolja, 
szállításukról gondoskodik 

   x 

Kezeli a beton és habarcskeverő gépeket  x  x 
Elektromos kézi kisgépeket alkalmaz  x  x 
Helyreállítja a bontással, kiváltásokkal kapcsolatos 
felületeket 

 x  x 

Állványzatot és védőkorlátokat készít  x  x 
Közreműködik az alátámasztások, zsaluzatok 
bontásában 

   x 

Elbontja a védőszerkezeteket    x 
Megtisztítja az alátámasztásokat, zsaluzatokat, 
eszközöket  

   x 

Betartja és betartatja a vonatkozó munkavédelmi, 
környezetvédelmi szabályokat 

 x  x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Gépek megközelíthetősége, organizációja   x x 
Munkavédelmi, környezetvédelmi előírások x x x x 
Munkabiztonsági, és egyéni védőeszközök   x x 
Anyagnyilvántartás, anyagrendelés   x x 
Anyagátvétel és tárolás szabályai  x x x 
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Érintésvédelmi előírások    x 
Mérő és kitűző eszközök    x x 
Alátámasztó és zsaluzó rendszerek   x x 
Szerkezetek   x x 
Anyagok és szerkezetek kölcsönhatása x x   
Statika  x  x 
Méret megadás, mérettűrés x x x x 
Utólagos nyílások x  x  
Nyílászárók típusa, szerkezete, elhelyezésének 
szabályai 

x  x  

Bontási munkák készítésének sorrendje  x  x 
Bontási anyagok    x 
Bontási, átalakítási munkák    x 
Építőipari keverő, kézi kisgépek   x x 
Felhasznált segédszerkezet, gépek, szerszámok x x x x 
Felhasználásra kerülő segédszerkezetek hibái x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Kitűző, és mérőeszközök használata   x x 
Kivitelezés folyamatának szervezése x x   
A munkavégzéshez szükséges szerszámok, eszközök 
és gépek meghatározása, használata 

  x x 

Az anyagok átvételének nyilvántartása   x x 
Mennyiségérzékelés, anyagszükséglet meghatározása x x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x x 
Mozgáskoordináció   x x 
Precizitás x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság   x x 
Irányítási és irányíthatósági készség x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Módszeres munkavégzés   x x 
Körültekintés, elővigyázatosság   x x 
Problémamegoldás, hibaelhárítás   x x 
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14. Vegyes kőműves feladatok tantárgy       32 óra/32 óra 
 

14.1. A tantárgy tanításának célja 
Nyílászáró szerkezetek fajtáinak, rendeltetésének ismertetése. Nyílászáró 
szerkezetek beépítésére vonatkozó előírások bemutatása. Nyílászáró 
konszignációs terveinek megismerése, kitűzési feladatok elvégzése. 
Bontási és átalakítási ismeretek alkalmazása. Bontási feladatok ütemezése, 
folyamatok megismerése. 

 
14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
14.3. Témakörök 

 
14.3.1. Nyílászáró szerkezetek     16 óra/16 óra 
Nyílászárók fogalma. 
Nyílászárók anyagai: 
 Fa nyílászárók 
 Műanyag nyílászárók 
 Fém anyagú nyílászárók 
 Több anyagú nyílászárók 
Nyílászárók szerkezeti felépítése: 
 Tokszerkezet 
 Szárny 
Ajtók osztályozása rendeltetésük. 
Ajtók osztályozása rendeltetés szerint. 
Ajtók osztályozása működési elv alapján: 
 Oldalt nyíló ajtó 
 Forgó ajtó 
 Toló ajtó 
 Lengőszárnyú ajtó 
 Billenő ajtó 
Ajtók osztályozása szárnyak száma szerint. 
Ajtók méretei, nyitási irányuk. 
Ajtók tokszerkezetei. 
Küszöb kialakítása, szerepe. 
Ablakok osztályozása működés szerint. 
Ablakok osztályozása tok és szárny anyaga szerint. 
Ablakok szabványos méretei. 
Ablakok tok és szárnyszerkezetei. 
Ajtók méreteinek ellenőrzése. 
Ablakok méreteinek értelmezése 
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Ajtók elhelyezésének szabályai falazással egy időben. 
Ajtók beépítésének technológiája utólagos elhelyezéssel. 
Ablakok elhelyezésének, beépítésének szabályai. 
Nyílászárók elhelyezésének hibái. 
Különleges nyílászárók, kapuk típusai. 
Kapuk elhelyezésük technológiája. 
Nyílászáró konszignáció tartalma szerepe. 
Nyílászárók beépítéséhez szükséges anyagok mennyiségének kiszámítása. 
Nyílászárók beépítésére vonatkozó munkavédelmi előírások. 

 
14.3.2. Bontás és átalakítás      16 óra/16 óra 
Hagyományos építőanyagok ismerete. 
Hagyományos épületszerkezetek fajtái. 
Hagyományos épületszerkezetek készítésének menete. 
Hagyományos épületszerkezetek átalakítási munkái, bontása. 
Fafödémek: 
 Csapos gerendafödém szerkezeti jellemzői 
 Pórfödém szerkezeti jellemzői 
 Borított gerendafödém szerkezeti felépítése 
Korszerű fafödémek szerkezeti jellemzői. 
Acélgerendás födémek: 
 Poroszsüveg boltozat sajátosságai 
 Téglatálcás födémek 
Átalakítási munkák jelölése építészeti terveken, rajzolvasás. 
Műszaki dokumentáció értelmezése. 
Elbontandó szerkezetek jelölése építészeti terveken, rajzolvasás. 
Kapcsolódó tervdokumentációk értelmezése. 
Helyszíni bejárás fontossága. 
Bontási átalakítási munkák sajátosságai. 
Bontási, átalakítási munkák előkészítése, felmérés. 
Közművek. 
Bontási, átalakítási munkák technológiai sorrendjét befolyásoló tényezők. 
Biztonsági alátámasztásának, megtámasztások helyének kijelölése. 
Utólagos nyíláskiváltások kitűzése. 
Szükséges állványzatok építésének szabályai. 
Védőkorlát elhelyezése. 
Bontott anyagok tárolásának szabályai. 
Bontási és átalakítási munkák anyagszükségletének meghatározása. 
Bontási és átalakítási munkákra vonatkozó munkavédelmi előírások. 
 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
Építési terület 
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14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. kiselőadás  x  - 
1.3. megbeszélés  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. projekt  x  - 
1.6. házi feladat   x - 

 
14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     
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3.1. Csoportos versenyjáték  x  - 
 

14.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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15. Vegyes kőműves feladatok gyakorlat tantárgy     160 óra/160 óra 
 

15.1. A tantárgy tanításának célja 
Nyílászáró szerkezetek falazással együtt történő és utólagos szakszerű 
beépítésének elkészítése. Bontási, átalakítási munkák elvégzéséhez szükséges 
szakmai gyakorlati ismeretek elsajátítása. 

 
15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
15.3. Témakörök 

 
15.3.1. Nyílászárók beépítése      70 óra/70 óra 
Tervek, műszaki leírások megismerése. 
Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció jelentősége a nyílászárók helyének 

 meghatározásában, gyakorlati alkalmazása. 
Nyílászáró konszignáció értelmezése, tervolvasás. 
Mérőeszközök használata. 
Kitűző eszközök használata. 
Nyílászáró tengelyvonalának, nyílásirányának meghatározása. 
Ajtó helyének kitűzése falazással egy időben. 
Ajtó helyének kitűzése utólagos beépítéskor. 
Ablak helyének kitűzése. 
Falegyen, függőleges és vízszintes síkok ellenőrzése. 
Nyílászárók méretének ellenőrzése. 
Beépítési magasságok meghatározása külső falakon. 
Beépítési magasságok meghatározása belső falakon. 
Ajtó tokszerkezetének rögzítése főfalba. 
Ajtó tokszerkezetének rögzítése válaszfalba. 
Ablakok tokszerkezetének rögzítése. 
Beállítás vízszintes és függőleges síkjainak ellenőrzése. 
Küszöbök magasságának beállítása. 
Utólagos nyíláskiváltásnál nyílászáró helyének kivésése. 
Utólagos nyíláskiváltásnál nyílászáró tokszerkezetének rögzítése. 
Rögzítő elemek, tömítő anyagok használata. 
Kézi szerszámok használata. 
Beépítési hibák, azok javítás. 
Kapuk fogadó szerkezetének elhelyezése. 
Meghatározza a nyílászárók beépítéséhez szükséges anyagok mennyiségét. 
Munkabiztonsági előírások, védőeszközök használata. 

 
15.3.2. Bontási és átalakítási munkák    90 óra/90 óra 
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Hagyományos építőanyagok ismerete, alkalmazása. 
Hagyományos épületszerkezetek készítése. 
Hagyományos épületszerkezetek bontása. 
Fafödémek készítése. 
Fafödémek bontása. 
Átalakítási munkák jelölése építészeti terveken, rajzolvasás. 
Elbontandó szerkezetek jelölését értelmezi építészeti terveken. 
Helyszíni bejárás. 
Bontási, átalakítási munkák előkészítése, felmérés. 
Biztonsági alátámasztásának, megtámasztások helyének kijelölése. 
Utólagos nyíláskiváltások kitűzése. 
Szükséges állványzat építése. 
Védőkorlát elhelyezése. 
Bontott anyagok tárolása. 
Kapcsolódó tervdokumentációk értelmezése. 
Bontási munkák biztonságtechnikai előírásainak betartása. 
Egyezteti a bontási, átalakítási feladatot a tervvel. 
Bontási munkák előkészítése. 
Átalakítási munkák előkészítése. 
Részleges bontási munkát végez. 
Meghatározza a bontási munkák technológiáját. 
Meghatározza az átalakítási munka technológiáját. 
Elvégzi a tervezett bontást. 
Elvégzi a tervezett átalakítást. 
Bontási, átalakítási munkáknál alkalmazott eszközök, gépek használata. 
A bontási terület tisztántartása, bontott anyagok osztályozása. 
Helyreállítási feladatok elvégzése. 
Környezetvédelem. 
Meghatározza a bontási és átalakítási munkákhoz szükséges anyagok 

 mennyiségét. 
Bontási és átalakítási munkákra vonatkozó munkavédelmi előírások. 

 
15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely 
Építési terület 

 
15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 
(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés  x  - 
1.4. projekt  x  - 

 
15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.4. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Tesztfeladat megoldása  x  - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x   - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x   - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

3.2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

x   - 

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló  x  - 
4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorlása  x  - 
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15.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat 
 

I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 
1/9. évfolyamot követően 140 óra 

2/10. évfolyamot követően 140 óra 
 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 
 
 
Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10275-12 
Falazás, vakolás 

Falazás, vakolás gyakorlat 
Mérés és kitűzés 
Falszerkezetek 
Vakolási munkák 

10274-12 
Beton és vasbeton szerkezetek 

Beton és vasbeton szerkezetek gyakorlat 
Beton és vasbeton előállítása 
Beton és vasbeton szerkezetek készítése 

10277-12 
Szigetelések 

Szigetelések gyakorlat 
Vízszigetelés készítése 
Hő- és hangszigetelés készítése 

10276-12 
Hidegburkolási feladatok 

Hidegburkolási feladatok gyakorlat 
Burkolatok kitűzése 
Beltéri burkolatok készítése 
Kültéri fal- és padlóburkolatok készítése 

 
 
10275-12 Falazás, vakolás* 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 9. évfolyamot követően 
 

Falazás, vakolás gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 

 Mérés és kitűzés 
 Mérési gyakorlatok. 
 Mérőeszközök használata. 

Szintezőeszközök használata. 
Magasságmérési gyakorlatok. 
Hosszmérési gyakorlatok. 
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Épületek helyének meghatározása. 
Egyszerű épület alappontjainak jelölése, mérése. 
Zsinórállvány készítése, épületszerkezetek helyének meghatározása a 

 gyakorlatban. 
Zsinórállványon méretellenőrzés. 
Zsinórállvány építéséhez szükséges anyagok, és eszközök ismertetése, azok 

 használata. 
Műszaki tervek értelmezése, rajzolvasás. 
Kiviteli tervdokumentáció értelmezése, alkalmazása a kitűzés folyamatában. 
Engedélyezési tervdokumentáció értelmezése, alkalmazása a kitűzés 

 folyamatában. 
 
Falszerkezetek 
Teherhordó falak kivitelezése. 
Nem teherhordó falak építése. 
Hagyományos építési technológiák alkalmazása. 
Korszerű falazati rendszerek technológiájának alkalmazása. 
Falszerkezetek építése: 

 Pincefalak 
 Lábazati falak 
 Felmenő falak 
 Pillérek, oszlopok 
 Tűzfalak 
 Oromfalak 
 Attikafalak 
 Mellvédfalak 
 Térdfalak 
 Válaszfalak 
 Merevítőfalak 
 Támfalak 
 Vázkitöltő falak 
 Kerítésfalak 

 Kémények: 
  Falazott kémények 
  Korszerű kéményrendszerek 

Kémények hibái, felújításuk. 
Falszerkezetek hibái, javítása. 
Falazott boltövek készítése. 
Falazott boltozatok készítése. 
Falazás eszközeinek, gépeinek használata. 
Falszerkezetek, falazott szerkezetek készítéséhez állványzat építése. 
Falszerkezetek, és falazott szerkezetek készítéséhez anyagszükséglet számolása. 
Falazási munkák eszközeinek, gépeinek használata. 
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Anyag- előkészítés gépeinek használata. 
Téglavágó- és daraboló gépek használata. 

 
Vakolási munkák 
Falazó habarcsok keverése. 
Vakolás szerszámainak használata. 
Vakolás alapműveleteinek gyakorlása. 
Kézi vakolás technológiájának alkalmazása. 
Beltéri vakolás készítése oldalfalon. 
Beltéri vakolás mennyezeten. 
Mennyezet vakolat készítése. 
Téglafelületek vakolása. 
Beton felületek vakolatának készítése. 
Gépi vakolat készítése különböző felületeken. 
Külső homlokzatvakolatok készítése. 
Homlokzati díszítő vakolás készítése. 
Hagyományos vakolatok készítése: 

Sima festett felülettel 
 Cuppantott 
 Kőporos fröcskölt 
 Kőporos dörzsölt 
Nemes vakolatok készítése különböző felületi kialakításokkal. 
Korszerű vakolatrendszerek alkalmazása. 
Vakoló munkák állványzatának építése. 
Vakoló munkák állványzatának bontása. 
 

10274-12 Beton és vasbeton szerkezetek* 
*Három évfolyamos oktatás esetén a 9. évfolyamot követően 

 
Beton és vasbeton szerkezetek gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 

Beton és vasbeton előállítása 
Frissbeton, és megszilárdult beton tulajdonságait módosító adalékszerek és 

 kiegészítő anyagok szakszerű használata. 
Anyagok szakszerű tárolása. 
Alapanyagok előkészítése. 
Betonkeverés: 
 Kézi betonkeverés 
 Gépi betonkeverés 
Betonkeverék szakszerű bedolgozása. 
Betonacélok megmunkálása a gyakorlatban. 
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Betonacélok elhelyezése vasbeton szerkezetben. 
Betonok utókezelése. 
Tömörítés különböző monolit beton és vasbeton szerkezet esetében: 
 Kézi tömítési eljárás 
 Gépi tömörítési eljárás 
Betonozás, betonkeverés gépeinek használata. 
Betonacél megmunkálás gépeinek használata. 
Beton felületek kialakítása. 
Betontakarás kialakítása. 

 
Beton és vasbeton szerkezetek készítése 
Alapok készítése monolit betonból és vasbetonból. 
Pillérek, oszlopok készítése monolit betonból és vasbetonból. 
Falak készítése monolit betonból és vasbetonból. 
Áthidalások készítése monolit vasbetonból. 
Koszorúk készítése. 
Gerendák készítése monolit vasbetonból. 
Lépcsők készítése monolit vasbetonból. 
Vízszintes lemezek készítése monolit vasbetonból. 
Félmonolit födémek készítése. 
Betonacélok szerelése. 
Felbeton készítése. 
Betonaljzatok készítése. 
Beton utókezelése. 
Munkahézag, dilatáció kialakítása különböző szerkezeteknél. 
Fogadó szerkezetek előkészítése. 
Alapok, pillérek, oszlopok, falak hagyományos zsaluzása. 
Áthidalások, koszorúk, gerendák, lépcsők, vízszintes lemezek hagyományos 
zsaluzatának, alátámasztásának készítése. 
Zsaluzatok bontása. 
Előregyártott vasbeton gerendás áthidalások készítése. 
Előregyártott vasbeton elemes födémek készítése. 
Előregyártott vasbeton elemek készítése. 
 

10277-12 Szigetelések* 
*Három évfolyamos oktatás esetén a 10. évfolyamot követően 

 
Szigetelések gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 

Vízszigetelés készítése 
Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés készítése. 

568 



 

Aljzatok tisztítása, javítása, kellősítése. 
Talajnedvesség elleni szigetelés aljzatának előkészítése. 
Talajpára elleni szigetelés aljzatának előkészítése. 
Talajpára elleni szigetelés készítése. 
Talajnedvesség elleni szigetelés készítése. 
Függőleges és vízszigetelés csőáttörése kialakítása. 
Hajlatok szakszerű kialakítása. 
Dilatációs hézag kialakítása. 
Üzemi és használati víz elleni szigetelés anyagainak megfelelő alkalmazása, 

 szigetelés készítése. 
Szigetelő anyagok fektetése, toldása. 
Bitumenes jellegű lemezszigetelések készítése. 
Bevonat szigetelések készítése. 
Tömegbeton szigetelés készítése. 
Fémlemez szigetelés alkalmazása. 
Vízszigetelés készítés kéziszerszámainak használata. 
Vízszigetelés készítéséhez szükséges gépek alkalmazása. 
Szigetelések védelme. 
Szigetelési hibák, azok javítása. 
 
Hő- és hangszigetelés készítése 
Mérő- és kitűző eszközök alkalmazása. 
Hő- és hangszigetelő anyagok ismerete, megfelelő alkalmazása: 
 Szálas szigetelő anyagok beépítése 
 Üreges (porózus) szigetelő anyagok alkalmazása 
 Ömlesztett szigetelő anyagok használata 
 Kiegészítő anyagok és elemek felhasználása 
Hő- és hangszigetelés készítésénél alkalmazott eszközök használata. 
Hő- és hangszigetelés készítésénél alkalmazott gépek használata. 
Szigetelendő felületek előkészítése. 
Hőszigetelés készítése különböző felületeken: 
 Lábazati fal hőszigetelése 

Nyílásáthidalások hőszigetelése 
Koszorúk hőszigetelési megoldásai 
Épülethatároló fal hőszigetelése 
Homlokzati hőszigetelő rendszer 
Talajon fekvő padló hőszigetelése 
Födémek hőszigetelése 

Falak hangszigetelése. 
Födémek hangszigetelése. 
Szigetelési hibák, azok javítása. 
Utólagos hő- és hangszigetelése készítése. 
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10276-12 Hidegburkolási feladatok* 
*Három évfolyamos oktatás esetén a 10. évfolyamot követően 

 
Hidegburkolási feladatok gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 

 Burkolatok kitűzése 
 Mérőeszközök használata. 

Szintezőeszközök használata. 
Magasságmérési gyakorlatok. 
Hosszmérési gyakorlatok. 
Burkolati tervek értelmezése. 
Fogadófelületek méreteinek ellenőrzése. 
Fogadófelületek szintjeinek ellenőrzése. 
Beltéri padlóburkolatok kitűzése. 
Beltéri falburkolatok helyének meghatározása egyszerű felületen. 
Beltéri falburkolatok helyének meghatározása összetett felületen. 
Terasz burkolatának kitűzése. 
Térburkolat kitűzése. 
Medence burkolat kitűzése. 
Lábazatburkolat helyének meghatározása, kitűzése. 
Homlokzatburkolat kitűzése. 
Lépcsőburkolatok kitűzése. 

 
 Beltéri burkolatok készítése 

Fogadófelületek ellenőrzése (padló és falfelületek). 
Felületek alapozása. 
Esztrichek alkalmazása. 
Burkolás meglévő burkolatra. 
Aljzatok hibáinak javítása. 
Burkolóelemek megmunkálása: 
 Karcolás 
 Csempevágás 
 Furatok készítése 
 Kivágások készítése 
Hidegburkolatok megmunkálásának szerszámai és gépei, azok alkalmazása. 
Nedvesség elleni szigetelés módjai, anyagai, azok használata. 
Használati és üzemi víz elleni védelem. 
Padlóösszefolyó és padlószint lejtés szerepe és kivitelezése a vizes 

 helyiségekben. 
Ágyazó habarcs alapanyagai, összetétele, alapanyagok előkészítése. 
Ágyazó habarcskeverése kézzel és géppel. 
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Hagyományos vastagágyas padlóburkolat készítése. 
Hagyományos vastagágyas falburkolat készítése, kivitelezése. 
Vékonyágyas padlóburkolat készítése. 
Vékonyágyas ragasztott burkolat elhelyezése különböző felületekre. 
Rugalmas hézagkitöltés készítése (szilikon). 
Fugázás előkészítése. 
Fugaanyag keverése, bedolgozása. 
Burkolat tisztítása fugázás után. 
Csempeburkolat készítése vizes helyiségekben. 
Hidegburkolatok kiegészítő szerkezetei. 
Épület elválasztó hézag, vakhézag, szegélyhézag kialakítása. 
Csatlakozási hézag kialakítása. 
Padló és falburkolatok hibái, és azok javítása. 

 
 Kültéri fal- és padlóburkolatok készítése 

Kültéri fal- és padlóburkolatok kitűzése. 
Fogadófelületek ellenőrzése. 
Burkolandó felületek alapozása. 
Ragasztott homlokzatburkolatok készítése. 
Klinkertégla burkolat készítése, sajátosságai. 
Homlokzatburkolat kitűzése, burkolati kiosztás. 
Ragasztott homlokzatburkolat készítése hőszigetelt felületre. 
Lábazati falak burkolása ragasztással. 
Falazott tégla lábazatburkolat készítése. 
Teraszok burkolása. 
Lépcsők burkolatának elkészítése. 
Erkélyek burkolatának fektetése. 
Medencék burkolása. 
Terasz, erkély burkolatának hibái, javítása. 
Homlokzatburkolatok és lábazatburkolatok hibái, és azok javítása. 
Lábazatburkolatok kiosztása, tervezése. 
Kültéri burkolatok hibái, azok javítása. 
 

571 



 

II. Kétévfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 
1. évfolyamot követően 160 óra 

 
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 
 
 
Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10275-12 
Falazás, vakolás 

Falazás, vakolás gyakorlat 
Mérés és kitűzés 
Falszerkezetek 
Vakolási munkák 

10274-12 
Beton és vasbeton szerkezetek 

Beton és vasbeton szerkezetek gyakorlat 
Beton és vasbeton előállítása 
Beton és vasbeton szerkezetek készítése 

10276-12 
Hidegburkolási feladatok 

Hidegburkolási feladatok gyakorlat 
Burkolatok kitűzése 
Beltéri burkolatok készítése 
Kültéri fal- és padlóburkolatok készítése 
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10275-12 Falazás vakolás 
 
Falazás, vakolás gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 

 Mérés és kitűzés 
 Mérési gyakorlatok. 
 Mérőeszközök használata. 

Szintezőeszközök használata. 
Magasságmérési gyakorlatok. 
Hosszmérési gyakorlatok. 
Épületek helyének meghatározása. 
Egyszerű épület alappontjainak jelölése, mérése. 
Zsinórállvány készítése, épületszerkezetek helyének meghatározása a 

 gyakorlatban. 
Zsinórállványon méretellenőrzés. 
Zsinórállvány építéséhez szükséges anyagok, és eszközök ismertetése, azok 

 használata. 
Műszaki tervek értelmezése, rajzolvasás. 
Kiviteli tervdokumentáció értelmezése, alkalmazása a kitűzés folyamatában. 
Engedélyezési tervdokumentáció értelmezése, alkalmazása a kitűzés 

 folyamatában 
 
Falszerkezetek 
Teherhordó falak kivitelezése. 
Nem teherhordó falak építése. 
Hagyományos építési technológiák alkalmazása. 
Korszerű falazati rendszerek technológiájának alkalmazása. 
Falszerkezetek építése: 

 Pincefalak 
 Lábazati falak 
 Felmenő falak 
 Pillérek, oszlopok 
 Tűzfalak 
 Oromfalak 
 Attikafalak 
 Mellvédfalak 
 Térdfalak 
 Válaszfalak 
 Merevítőfalak 
 Támfalak 
 Vázkitöltő falak 
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 Kerítésfalak 
 Kémények: 

  Falazott kémények 
  Korszerű kéményrendszerek 

Kémények hibái, felújításuk. 
Falszerkezetek hibái, javítása. 
Falazott boltövek készítése. 
Falazott boltozatok készítése. 
Falazás eszközeinek, gépeinek használata. 
Falszerkezetek, falazott szerkezetek készítéséhez állványzat építése. 
Falszerkezetek, és falazott szerkezetek készítéséhez anyagszükséglet számolása. 
Falazási munkák eszközeinek, gépeinek használata. 
Anyag- előkészítés gépeinek használata. 

 Téglavágó- és daraboló gépek használata. 
 
Vakolási munkák 
Falazó habarcsok keverése. 
Vakolás szerszámainak használata. 
Vakolás alapműveleteinek gyakorlása. 
Kézi vakolás technológiájának alkalmazása. 
Beltéri vakolás készítése oldalfalon. 
Beltéri vakolás mennyezeten. 
Mennyezet vakolat készítése. 
Téglafelületek vakolása. 
Beton felületek vakolatának készítése. 
Gépi vakolat készítése különböző felületeken. 
Külső homlokzatvakolatok készítése. 
Homlokzati díszítő vakolás készítése. 
Hagyományos vakolatok készítése: 

Sima festett felülettel 
 Cuppantott 
 Kőporos fröcskölt 
 Kőporos dörzsölt 
Nemes vakolatok készítése különböző felületi kialakításokkal. 
Korszerű vakolatrendszerek alkalmazása. 
Vakoló munkák állványzatának építése. 
Vakoló munkák állványzatának bontása. 
 

10274-12 Beton és vasbeton szerkezetek 
 

Beton és vasbeton szerkezetek gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
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Beton és vasbeton előállítása 
Frissbeton, és megszilárdult beton tulajdonságait módosító adalékszerek és 

 kiegészítő anyagok szakszerű használata. 
Anyagok szakszerű tárolása. 
Alapanyagok előkészítése. 
Betonkeverés: 
 Kézi betonkeverés 
 Gépi betonkeverés 
Betonkeverék szakszerű bedolgozása. 
Betonacélok megmunkálása a gyakorlatban. 
Betonacélok elhelyezése vasbeton szerkezetben. 
Betonok utókezelése. 
Tömörítés különböző monolit beton és vasbeton szerkezet esetében: 
 Kézi tömítési eljárás 
 Gépi tömörítési eljárás 
Betonozás, betonkeverés gépeinek használata. 
Betonacél megmunkálás gépeinek használata. 
Beton felületek kialakítása. 
Betontakarás kialakítása. 

 
Beton és vasbeton szerkezetek készítése 
Alapok készítése monolit betonból és vasbetonból. 
Pillérek, oszlopok készítése monolit betonból és vasbetonból. 
Falak készítése monolit betonból és vasbetonból. 
Áthidalások készítése monolit vasbetonból. 
Koszorúk készítése. 
Gerendák készítése monolit vasbetonból. 
Lépcsők készítése monolit vasbetonból. 
Vízszintes lemezek készítése monolit vasbetonból. 
Félmonolit födémek készítése. 
Betonacélok szerelése. 
Felbeton készítése. 
Betonaljzatok készítése. 
Beton utókezelése. 
Munkahézag, dilatáció kialakítása különböző szerkezeteknél. 
Fogadó szerkezetek előkészítése. 
Alapok, pillérek, oszlopok, falak hagyományos zsaluzása. 
Áthidalások, koszorúk, gerendák, lépcsők, vízszintes lemezek hagyományos 
zsaluzatának, alátámasztásának készítése. 
Zsaluzatok bontása. 
Előregyártott vasbeton gerendás áthidalások készítése. 
Előregyártott vasbeton elemes födémek készítése. 
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Előregyártott vasbeton elemek készítése. 
 

10276-12 Hidegburkolási feladatok 
 

Hidegburkolási feladatok gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 

 Burkolatok kitűzése 
 Mérőeszközök használata. 

Szintezőeszközök használata. 
Magasságmérési gyakorlatok. 
Hosszmérési gyakorlatok. 
Burkolati tervek értelmezése. 
Fogadófelületek méreteinek ellenőrzése. 
Fogadófelületek szintjeinek ellenőrzése. 
Beltéri padlóburkolatok kitűzése. 
Beltéri falburkolatok helyének meghatározása egyszerű felületen. 
Beltéri falburkolatok helyének meghatározása összetett felületen. 
Terasz burkolatának kitűzése. 
Térburkolat kitűzése. 
Medence burkolat kitűzése. 
Lábazatburkolat helyének meghatározása, kitűzése. 
Homlokzatburkolat kitűzése. 
Lépcsőburkolatok kitűzése. 

 
 Beltéri burkolatok készítése 

Fogadófelületek ellenőrzése (padló és falfelületek). 
Felületek alapozása. 
Esztrichek alkalmazása. 
Burkolás meglévő burkolatra. 
Aljzatok hibáinak javítása. 
Burkolóelemek megmunkálása: 
 Karcolás 
 Csempevágás 
 Furatok készítése 
 Kivágások készítése 
Hidegburkolatok megmunkálásának szerszámai és gépei, azok alkalmazása. 
Nedvesség elleni szigetelés módjai, anyagai, azok használata. 
Használati és üzemi víz elleni védelem. 
Padlóösszefolyó és padlószint lejtés szerepe és kivitelezése a vizes 

 helyiségekben. 
Ágyazó habarcs alapanyagai, összetétele, alapanyagok előkészítése. 
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Ágyazó habarcskeverése kézzel és géppel. 
Hagyományos vastagágyas padlóburkolat készítése. 
Hagyományos vastagágyas falburkolat készítése, kivitelezése. 
Vékonyágyas padlóburkolat készítése. 
Vékonyágyas ragasztott burkolat elhelyezése különböző felületekre. 
Rugalmas hézagkitöltés készítése (szilikon). 
Fugázás előkészítése. 
Fugaanyag keverése, bedolgozása. 
Burkolat tisztítása fugázás után. 
Csempeburkolat készítése vizes helyiségekben. 
Hidegburkolatok kiegészítő szerkezetei. 
Épület elválasztó hézag, vakhézag, szegélyhézag kialakítása. 
Csatlakozási hézag kialakítása. 
Padló és falburkolatok hibái, és azok javítása. 

 
 Kültéri fal- és padlóburkolatok készítése 

Kültéri fal- és padlóburkolatok kitűzése. 
Fogadófelületek ellenőrzése. 
Burkolandó felületek alapozása. 
Ragasztott homlokzatburkolatok készítése. 
Klinkertégla burkolat készítése, sajátosságai. 
Homlokzatburkolat kitűzése, burkolati kiosztás. 
Ragasztott homlokzatburkolat készítése hőszigetelt felületre. 
Lábazati falak burkolása ragasztással. 
Falazott tégla lábazatburkolat készítése. 
Teraszok burkolása. 
Lépcsők burkolatának elkészítése. 
Erkélyek burkolatának fektetése. 
Medencék burkolása. 
Terasz, erkély burkolatának hibái, javítása. 
Homlokzatburkolatok és lábazatburkolatok hibái, és azok javítása. 
Lábazatburkolatok kiosztása, tervezése. 
Kültéri burkolatok hibái, azok javítása. 
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*********** 

1.3.4.3 Szakképzési kerettanterv a 34 582 07 kőfaragó, műköves és épületszobrász 
szakképesítéshez 

1.46. 
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 

a 
34 582 07 

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ 
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 
I. A szakképzés jogi háttere 
 
A szakképzési kerettanterv 

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

 
valamint 
– - az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet, 

– - az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  
- a 34 582 07 Kőfaragó, műköves és épületszobrász szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet   
alapján készült. 
 
II. A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 34 582 07 
 
A szakképesítés megnevezése: Kőfaragó, műköves és épületszobrász 
 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet 
 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar 
 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:  
3 évfolyamos képzés esetén 3 év 
2 évfolyamos képzés esetén 2 év 
 
Elméleti képzési idő aránya: 30 % 
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Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot 
követően 140 óra; 
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
 
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 
 

vagy iskolai előképzettség hiányában 
 
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a(z) építészet 
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 
 
Szakmai előképzettség:- 
 
Előírt gyakorlat:- 
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
Pályaalkalmassági követelmények:- 
 
IV. A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 
alkalmazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 
- - 

 
Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 
részletei az alábbiak:  
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 
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nincs 
 
V.  A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  
 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv 
nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 
Ögy  140  140 
10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 
Ögy  140  140 
11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 
Összesen: 2366 óra  2608 óra 

 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv 
nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 
Ögy.  160 óra  160 óra 
2. évfolyam 31,5 óra/hét 1008 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 
Összesen: 2302 óra  2540 óra 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai 
követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 
1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

0,5        0,5     

11499-12 
Foglalkoztatás 
II. 

Foglalkoztatás II.       0,5     0,5  

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.   

 

  

 

2    

 

2  

10101-12 
Építőipari közös 
tevékenység 

Építőipari 
alapismeretek 

1  2  0,5  3  0,5  

Építőipari 
alapismeretek 
gyakorlat 

 1      1   

10273-12 
Kőfaragó 
munkák 

Kőfaragási ismeretek   3  3  3  2  

Kőfaragó munkák 
gyakorlat 

   7  7  7  8 

10272-2 
Épületszobrász 
munkák 

Épületszobrász 
munkák  

3  2  0  3  2  

Épületszobrász 
munkák gyakorlat 

 6  2  5  6  8 
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10271-12 
Műkő- és 
sírkőkészítő 
munkák 

Műkő- és 
sírkőkészítő munkák  

  2  2  3  1,5  

Műkő- és 
sírkőkészítő munkák 
gyakorlat 

 3  5  3  5  7 

Összes óra 4,5 10 9 14 8 15 12,5 19 8,5 23 
Összes óra 14,5 140 23 140 23 31,5 160 31,5 

 
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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2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 
követelménymodul 

Tantárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakiskolai képzés közismereti oktatás 

nélkül 

Óraszám 
Összesen 

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

e gy ögy e gy ögy e gy e gy ögy e gy 

11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság  

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

18   

  

    

  

    18 18   

  

    18 

Munkavédelmi 
alapismeretek 

4           4 4       4 

Munkahelyek kialakítása 4           4 4       4 
Munkavégzés személyi 
feltételei 

2           2 2       2 

Munkaeszközök 
biztonsága 

2           2 2       2 

Munkakörnyezeti hatások 2           2 2       2 
Munkavédelmi jogi 
ismeretek 

4           4 4       4 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.         16   16     16   16 
Munkajogi alapismeretek          4    4      4    4 
Munkaviszony létesítése          4    4      4    4 
Álláskeresés          4    4      4    4 
Munkanélküliség          4    4      4    4 

11497-12 
Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I.         64   64     64   64 
Nyelvtani rendszerzés 1         10    10     10   10 
Nyelvtani rendszerezés 2         10   10      10    10  
Nyelvi készségfejlesztés         24   24      24    24  
Munkavállalói szókincs         20   20     20   20 
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10101-12 
Építőipari közös 
tevékenység 

Építőipari alapismeretek 36  

 

72  

 

16  124 108  

 

16  124 
Szakmai munka- és 
balesetvédelem   36    36 36    36 
Építési alapismeretek 36  36    72 72    72 
Munkajogi és vállalkozási 
ismeretek     16  16   16  16 
Építőipari alapismeretek 
gyakorlat  36     36  36   36 
Építési alapismeretek  12     12  12   12 
Műszaki rajz  12     12  12   12 
Épületfizika  12     12  12   12 

10273-12 
Kőfaragó munkák 

Kőfaragási ismeretek   108  96  204 108  64  172 
Alap- és segédanyagok   38    38 20    20 
Kőtermékek készítése   70  32  102 70  32  102 
Kőtermékek beépítése     40  40   32  32 
Kőmegmunkáló gépek     24  24 18    18 
Kőfaragó munkák 
gyakorlat    252  224 476  252  256 508 
Kézi kőfaragás       252      252    252      258  
Gépi kőfaragás           70  70        102 102 
Kőfelületek megdolgozása           70  70         70  70 
Kőtermékek elhelyezése           84  84         84 84  

10272-12 
Épületszobrász 
munkák 

Épületszobrász munkák 108  72    180 108  64  172 
Sablonok és gyártóformák 68      68 68    68 
Gipsztermékek előállítása 40      40 40  32  72 
Gipsztermékek 
elhelyezése, beépítése   60    60   20  20 
Javítások, retusálások   12    12   12  12 
Épületszobrász munkák 
gyakorlat  216  72  160 448  216  256 472 
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Gipszhúzó sablonok 
készítése  60    30 90  90  30 120 
Különböző anyagú és 
szerkezetű formák 
készítése  36  36  36 108  66  132 198 
Gipsztermékek gyártása, 
elhelyezése  60  36  94 190    94 94 
Rabicolási technikák  60     60  60   60 

10271-12 
Műkő- és 
sírkőkészítő munkák 

Műkő-és sírkőkészítő 
munkák   72  64  136 108  48  156 
Gyártóformák rendszerei   38    38 36  14  50 
Műkőtermékek előállítása   14  24  38 36  14  50 
Műkőtermékek beépítése   10  20  30 36  10  46 
Késztermékek 
megdolgozása, javítási 
munkák 

  10  20  30   10  10 

Műkő- és sírkőkészítő 
munkák gyakorlat  108  180  96 384 

 
 180  224 404 

Műkőelemek gyártása  108     108  108   108 
Helyszíni műkőkészítés    150   150  72  78 150 
Kőfelületek  
megdolgozása    30   30    50 50 
Műkőtermékek 
elhelyezése, beépítése       96 96    96 96 

Összesen: 162  360  
140 

324  504  
140 

 256 480  2086 450 684  
160 

272 736 2142 
Összesen: 522 828 736 2366 1134 1008 2302 
Elméleti óraszámok/aránya 742 / 31,36% 722/31,36% 
Gyakorlati óraszámok/aránya 1624/68,64% 1580/68,64 %  

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 
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A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 
teljesülnie. 
 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A 
11500-12 azonosító számú 

 
Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 
kompetenciák 

11500-1 
 Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 

M
un
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 
jelentőségét 

x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 

 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 
szervezési feltételeivel kapcsolatos 
munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 
követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 
képviselővel együttműködve részt vesz a 
munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 
megbetegedések hátrányos következményei 

x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 
szabályozása 

x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 
feltételei 

  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 
Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 
munkahelyeken 

     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  
Biztonsági szín- és alakjelek  x     
Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
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Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 
Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Visszacsatolási készség x    x  
Irányíthatóság   x  x  
Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Rendszerező képesség x    x x 
Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  
Helyzetfelismerés  x  x x  
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4. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy  18 óra/18 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
1.20. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 
kompetenciák elsajátíttatása. 
Nincsen előtanulmányi követelmény. 
 

1.21. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  
- 

 
1.22. Témakörök  

 
1.22.1.  

Munkavédelmi alapismeretek 4 óra/4 óra 
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 
 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek 
megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

 
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember 

egészségére és testi épségére 
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 
munkakörnyezet kóroki tényezők. 

 
A megelőzés fontossága és lehetőségei 
 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége 
a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések 
megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a 
biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések 
fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

 
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 
 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 
 
A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.  
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1.22.2. M
unkahelyek kialakítása 4 óra/4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 
 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 
 
Szociális létesítmények 
 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  
 
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 
 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, , helyiségek padlózata, ajtók és 

kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 
 
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 

felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző 
vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 
 
Anyagmozgatás 
 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 
   
Raktározás 
 Áruk fajtái, raktározás típusai 
 
Munkahelyi rend és hulladékkezelés 
 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 
 

1.22.3. M
unkavégzés személyi feltételei 2 óra/2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 
alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 
munkavédelmi ismeretek 
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 
1.22.4. M

unkaeszközök biztonsága 2 óra/2 óra 
Munkaeszközök halmazai 
 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 
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Munkaeszközök dokumentációi 
 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-
megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 
dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 
 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. 

 
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és 
emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 
követelmények. 

 
1.22.5. M

unkakörnyezeti hatások 2 óra/2 óra 
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok 
és keverékek, stressz) 
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint 
a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 
munkahelyen. 
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a 
munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A 
munkavállalók részvételének jelentősége 

 
1.22.6. M

unkavédelmi jogi ismeretek 4 óra/4 óra 
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 
 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének 
megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben 
meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 
követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, 
munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 
törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek 
szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, 
illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 
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Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 
 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 
üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

  
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 
 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 

ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 
 
Balesetek és foglalkozási megbetegedések 
 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés 
eszköze 

 
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 
 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  
 

1.23. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
1.24. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 
Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 
jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 
1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 
1.4. házi feladat x   - 
1.5. teszt x   - 
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1.24.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel  

x x  

A tanult (vagy egy 
választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 
ártalmai 

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

11499-12 azonosító számú 
 

Foglalkoztatás II. 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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FELADATOK 
Munkaviszonyt létesít  x  x     
Alkalmazza a munkaerő-piaci technikákat     x    
Feltérképezi a karrierlehetőségeket      x   
Vállalkozást hoz létre és működtet       x  
Motivációs levelet és önéletrajzot készít      x   
Diákmunkát végez    x     

SZAKMAI ISMERETEK 
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 
munkavállaló felelőssége  x  x     
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák  x x      
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)  x x      
Álláskeresési módszerek     x    
Vállalkozások létrehozása és működtetése       x  
Munkaügyi szervezetek      x   
Munkavállaláshoz szükséges iratok    x     
Munkaviszony létrejötte    x     
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései  x  x     
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 
lehetőségei      x  x  
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 
pályaválasztási tanácsadás)       x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Köznyelvi olvasott szöveg megértése  x x x  x  
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban  x  x  x  x 
Elemi szintű számítógép használat  x x  x  x  
Információforrások kezelése  x  x  x  x 
Köznyelvi beszédkészség  x  x x  x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Önfejlesztés x  x  x  x  
Szervezőkészség     x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő készség    x x  x  
Határozottság  x  x  x  x 
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Logikus gondolkodás  x x x  x  
Információgyűjtés  x  x  x  x 
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1. Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra 
 

1.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 
elsajátítására. 

 
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 
 

1.3. Témakörök  
 

1.3.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra 
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 
(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 
együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott 
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus 
munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, 
háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 
munka.  

 
1.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 
munkáltató által kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 
összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 
 
1.3.3. Álláskeresés 4 óra 
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 
támogatások ismerete. 
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, 
önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél 
felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), 
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 
(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs 
Portál (NPP).  
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 
szerepe. 
 
1.3.4. Munkanélküliség 4 óra 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 
megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való 
törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 
munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 
közfoglalkozatás főbb szabályai 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 
béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 
pszichológiai tanácsadás. 

 
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Tanterem 
 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x   - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. vita  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. szerepjáték  x  - 
1.6. házi feladat   x - 

 
1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
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- 
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x   - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x   - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x   - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x   - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x   - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

 x  - 

2.4. Tesztfeladat megoldása  x  - 
 
 

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

11497-12 azonosító számú 
 

Foglalkoztatás I. 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
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FELADATOK 
Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 
vonatkozással) 

x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 
formanyomtatványt kitölt 

x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 
együttműködés melletti munkát végez 

   x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Idegen nyelven:         

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok       

x 

a munkakör alapkifejezései       x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 
nyelven 

x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 
feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 
való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Nyelvi magabiztosság  x  x  x   
Kapcsolatteremtő készség    x  x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Információgyűjtés    x  x   
Analitikus gondolkodás      x   
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3. Foglalkoztatás I. tantárgy 64 óra/64 óra 
 

3.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 
szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű 
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló 
idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a 
munkáját.  
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy 
alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, 
illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve 
történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztés és az induktív 
nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó 
társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon 
meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek 
 

3.3. Témakörök 
3.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1 10 óra/10 óra 
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 
vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 
kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a 
jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű 
mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a 
diák alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett 
feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az 
elvégezendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó 
kérdések megértse, valamint a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű 
mondatokban is képes lesz reagálni. 
A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető 
igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 
3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 10 óra/10 óra 
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a 
jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, 
szükségesség) - használata révén a diák képes lesz exaktabb módon idegen 
nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. 
Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven 
feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető igeidő, a segédigék által 
biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend 
alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy 
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munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő 
maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi 
meghallgatás során.  

 
3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés  24 óra/24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív 
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/   

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák 
idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív 
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív 
memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az 
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját 
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy 
a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb 
fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív 
memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: 
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, 
kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két 
fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörök: 
- személyes bemutatkozás 
- a munka világa 
- napi tevékenységek, aktivitás 
- étkezés, szállás 
 
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival 
ismerkedik meg a nyelvtanuló. 
 
3.3.4. Munkavállalói szókincs  20 óra/20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 
 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon bemutatkozni 
kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén 
alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 
Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. 
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör 
tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt 
kifejezéseket sajátítja el. 
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3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 
formában zajlik. 

 
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, 
mind pedig a tanulói tevékenységformák. 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. megbeszélés   x - 
1.3. szemléltetés   x - 
1.4. kooperatív tanulás  x  - 
1.5. szerepjáték  x  - 
1.6. házi feladat x   - 

1.7. 
digitális alapú 
feladatmegoldás 

x   - 

 
3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x   - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x  x - 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x   - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     
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2.1. Levélírás x   - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x   - 

3. Komplex információk körében     
3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

  x - 

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x - 
 

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

10101-12 azonosító számú 
 

Építőipari közös tevékenység 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 10101-12 azonosító számú, Építőipari közös tevékenység megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10101-12 
Építőipari közös tevékenység 

Építőipari alapismeretek 
Építőipari alapismeretek 

gyakorlat 

Sz
ak

m
ai

 m
un

ka
- é

s 
ba

le
se

tv
éd

el
em

 

Ép
íté

si
 a

la
pi

sm
er

et
ek

 

M
un

ka
jo

gi
 é

s 
vá

lla
lk

oz
ás

i i
sm

er
et

ek
 

Ép
íté

si
 a

la
pi

sm
er

et
ek

 

M
űs

za
ki

 ra
jz

 

Ép
ül

et
fiz

ik
a 

FELADATOK 
Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, 
helyszíni méréseket végez 

x x  x  x 

Értelmezi a rendelkezésre álló 
műszaki dokumentáció tartalmát és 
használja az építészeti 
alapfogalmakat munkája során 

 x  x x x 

Felvonul a megfelelő eszközökkel a 
munkaterületre 

x x  x  x 

Betartja az építési technológiai 
folyamatok sorrendiségét 

x x  x x  

Biztosítja az anyagok, eszközök 
szakszerű tárolását és figyelemmel 
kíséri a munkájához szükséges 
anyagok folyamatos utánpótlását 

x x  x   

Ellenőrzi a felhasználásra kerülő 
anyagokat, biztosítja azok 
szakszerű felhasználását 

 x  x  x 

Gondoskodik a munkaterület 
folyamatos tisztántartásáról 

x x  x   

Átadja a munkát a 
munkáltatójának, levonul a 
munkaterületről 

 x x x   

Alkalmazza és értelmezi a műszaki 
ábrázolás módszereit, értelmezi az 
építőipari rajzokat 

    x x 

Alkalmazza a különböző 
szerkezetek jelölését, értelmezi a 
szerkezetek térbeli helyzetét 

 x  x x x 

Értelmezi a különböző szintű 
dokumentációk tartalmát, és a 
gyakorlatban hasznosítja azokat 

 x  x x x 

Betartja és betartatja a 
munkavédelmi, biztonságtechnikai, 
tűz- és környezetvédelmi 
előírásokat 

x  x   x 
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Betartja, betartatja a foglalkozás-
egészségügyi előírásokat 

x  x    

Baleset, illetve veszélyhelyzet 
esetén munkakörének megfelelően 
intézkedik, elsősegélyt nyújt 

x  x    

Használja a kivitelezési munkák 
végrehajtásához szükséges 
munkavédelmi eszközöket 

x x  x   

Biztosítja az anyagok, eszközök 
szakszerű, biztonságos mozgatását, 
használatát 

x x  x   

Gondoskodik a munkavédelmi 
eszközök használhatóságáról 

x  x x   

Elvégzi a munkaterület kockázat 
elemzését, értékelését 

x  x x   

Munkavégzésre alkalmas 
állapotban jelenik meg a 
munkavégzés helyszínén 

x  x    

Betartja és betartatja a Munka 
Törvénykönyve alapelveit, területi 
és személyi hatályát 

  x    

Munkaszerződést köt, betartja és 
betartatja a szerződésben 
foglaltakat 

  x    

Betartja és betartatja a 
munkavállalói és a munkáltatói 
jogokat és kötelezettségeket 

  x    

Betartja és betartatja a 
munkaviszony megszüntetésére, 
megszűnésére vonatkozó 
szabályokat 

  x    

Alkalmazza a norma időre, norma 
rendszerre vonatkozó előírásokat 

 x x x   

Szakmai ajánlatot készít és ad  x x x  x 
SZAKMAI ISMERETEK 

Munka megkezdésének és 
végzésének feltételei 

x x x   x 

Az anyagszállítás és tárolás 
általános szabályai 

x x  x   

A méréshez, kitűzéshez szükséges 
eszközök 

 x  x   

A kivitelezési munka technológia 
sorrendje és összefüggései 

x x  x x x 

Kiviteli tervek tartalma  x  x x x 
Építési dokumentációk értelmezése  x  x x x 
Munkabiztonsági és balesetvédelmi 
előírások 

x  x   x 

Elsősegélynyújtás x   x   
Egyéni védőfelszerelések, 
védőruhák 

x   x  x 
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Tűzvédelem x   x  x 
Környezetvédelem, veszélyes 
hulladékok 

x x  x  x 

Szállítás, anyagmozgatás x x  x  x 
Építőipari gépek munkavédelmi 
előírásai 

x     x 

Építőipari anyagok tulajdonságai és 
felhasználási területük 

x x  x  x 

A Munka Törvénykönyve alapvető 
szabályai 

  x    

A munkavállalás alapfeltételei   x    
Munkaszerződés kötés   x    
Munkaadó, munkavállaló jogai és 
kötelezettségei 

  x    

Tételes költségvetési kiírás 
felépítése 

 x x    

Vállalkozás fogalma és szerepe a 
gazdasági életben 

  x    

Vállalkozási formák   x    
Vállalkozás általános felépítése, és 
működtetésének feltételei 

  x    

Vállalkozásokról szóló 
jogszabályok 

  x    

Munkanapló vezetés  x  x   
A norma idő  x  x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Építészeti jelképek értelmezése  x  x x x 
Kiviteli tervrajz olvasása, 
értelmezése 

 x  x x x 

Egyéni és kollektív munkavédelmi 
eszközök használata 

x x x x   

Információforrások kezelése  x x x  x 
Szakmai számolási készség  x  x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x x x x x 
Térlátás  x  x x x 
Felelősségtudat x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Segítőkészség x x x   x 
Konszenzus készség  x x x  x 
Határozottság x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x x x x x x 
Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x x x 
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4. Építőipari alapismeretek tantárgy 124 óra/ 124 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
4.1. A tantárgy tanításának célja 
Az adott feladat munkavédelmi szempontból való átgondolása, a helyes 
munkaeszközök kiválasztására, a megfelelő munkakörnyezet megteremtése, a 
biztonságos munkafolyamatok megtervezése a tűz- és környezetvédelmi előírások 
figyelembe vételével. A figyelmetlenségből eredő sérülések, balesetek és 
egészségkárosodás megelőzése, illetve a véletlen balesetekből eredő károk 
minimalizálása. 
Az építészeti alapfogalmak megismertetése és azok megfelelő alkalmazása. 
Különféle építési technológiák és módszerek, valamint építési alapanyagok, 
kivitelezési eszközök és szerszámok megismertetése. Kivitelezési 
munkafolyamatok megismertetése. Tervezési folyamatok ismerete, 
tervdokumentációk és műszaki rajzok értelmezése. 
A jogok és kötelezettségek megismerése munkaadói és munkavállalói oldalról.  
Az önálló vállalkozási tevékenység elindításához szükséges munkaügyi és 
pénzügyi feltételek megismerése, figyelembe véve a mindenkori munkaerő piaci 
információkat. 

 
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
4.3. Témakörök  

 
4.3.1. Szakmai munka- és balesetvédelem 36 óra/ 36 óra 
Munkavédelmi törvény. 
Munkaegészségügyi előírások. 
Tűzvédelmi előírások az építőiparban. 
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei. 
Munkavédelmi eszközök és használatuk. 
Építési terület minimális munkavédelmi és szociális előírásai. 
Környezetvédelem, veszélyes hulladékok.   
Építőipari kivitelezési biztonságtechnikai előírások. 
Építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés, időjárás, 
vegyi  anyagok, gépek stb.), kockázatelemzés, értékelés ismertetése. 
Foglalkozási ártalmak. 
Balesetvédelmi előírások gépek és szerszámok esetében. 
Szállítási, közlekedési és anyagmozgatási előírások. 
Elsősegélynyújtás. 
Teendők a baleset helyszínén. 
A baleseti helyszín biztosítása. 
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Vérkeringés, légzés vizsgálata. 
Heimlich-féle műfogás. 
Rautek-féle műfogás. 
Elsősegélynyújtás vérzések esetén. 
Sebellátás. 
Hajszáleres vérzés. 
Visszeres vérzés. 
Ütőeres vérzés. 
Belső vérzések és veszélyei. 
Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, metilalkohol-
mérgezés. 
Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés. 
Fektetési módok. 
Idegen test szemben, orrban, fülben. 
Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén. 
Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén. 

 
4.3.2. Építési alapismeretek 72 óra/ 72 óra 
A kivitelezés fogalma. 
Az építőipari szakmák tevékenységi köre. 
Tevékenységek kapcsolata a megvalósítás folyamatában, szakmák sorrendisége. 
Az építési munkák csoportosítása. 
Kivitelezési munkák dokumentumai, műszaki tervek - építési engedély, bontási 
 engedély, kivitelezési terv, használatbavételi engedély, fennmaradási 
engedély,  tervrajzok, műszaki leírás, költségvetés, építési szerződés, építési 
napló. 
Építési, beruházási folyamat résztvevői, feladataik és jogkörük, szakmai 
kommunikáció. 
Munkahelyi kapcsolattartás – az építésvezető és a műszaki ellenőr feladata, 
jogköre. 
Az építési folyamat előkészítő munkái. 
Az építési helyszín berendezésének elemei, vonatkozó előírások – gépek, 
raktárak,  
 szociális ellátás létesítményei, építésirányítás helységei,  
 elektromos hálózat, vízhálózat,  
 csatorna, vízelvezetés, ideiglenes utak,  közlekedés  útvonalak 
kialakítása. 
Szállítás eszközei közúton és építési területen. 
Építési technológiák, építési módok ismertetése. 
Munkaterület átadás-átvétel, teljesítés igazolása, levonulás dokumentálása. 
Az építőipar feladata. 
Az építőipar felosztása. 
Települési infrastruktúra. 
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Épületek, építmények csoportosítása rendeltetés szerint, jellemzőik. 
Lakóépületek kialakítása, elhelyezése, tájolása. 
Lakóépületek fajtái. 
Lakóépületek helyiségei, azok rendeltetése és sajátosságai. 
Épületszerkezetek. 
Az építőipari alapanyagok felépítése, szerkezete, tulajdonságai. 
Kivitelezési eszközök és szerszámok. 

 
4.3.3. Munkajogi és vállalkozási ismeretek  16 óra/ 16 óra 
A magyar jogrendszer. 
Munkajogi szabályozás. 
Önálló munkavégzés és a „függő” munka közötti alapvető különbség. 
Alapvető törvények a munkajogviszonyban: 

Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. tv.) Mt. 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXXIII. tv.) Kjt. 
Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXIII. tv.) Ktv. 

Személyes jog. 
Együttműködési kötelezettség. 
Érvénytelenségnek fajtái: 

semmisség 
megtámadhatóság 
részleges érvénytelenség. 

Mit jelent az elévülés, milyen szabályok vonatkoznak az elévülésre. 
Mikor nyugszik, ill. mikor szakad meg az elévülés. 
Munkahelyi szervezetek. 
Munkaviszony létesítése. 
Munkaszerződés kötése. 
A munkáltató jogai és kötelességei: 
Munkáltató jogai: 

irányítási jog 
munka feletti felügyelet jog 
fegyelmezési jog 
vagyoni jellegű jog 
személyzeti jogok. 

A munkáltató kötelességei: 
munka díjazásának kötelessége 
foglalkoztatási kötelesség 
ún. gondoskodási kötelesség. 

Munkavállaló jogai: 
kollektív jogai 
koalíciós szabadságjogok 
részvételi jogok 
bármikor szakszervezet szervezhető 
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munkavédelmi képviselő választható 50 fő munkavállaló fölött kötelező. 
Munkavállaló kötelezettségei: 

munkavállaló rendelkezésre állási személyes kötelesség 
Rendelkezésre állás helye 
Rendelkezésre állás ideje 
munkavégzési kötelesség 
egyéb ún. magatartási kötelesség 
titoktartási kötelesség 
a munkáltató szervezeti rendjébe való beilleszkedés kötelessége 
oltalmi kötelezettség. 

Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő, szabadság. 
Munkaviszony megszüntetésének szabályai, vonatkozó előírásai. 
A vállalkozás fogalma és alapfunkciója. 
Tulajdoni forma alapján lehet: 

magán 
állami 
önkormányzati 
szövetkezeti 
egyéb közösségi 
illetve vegyes tulajdonú vállalkozás. 

Szervezeti felépítése szerint lehet: egyéni- vagy társas vállalkozás. 
Egyéni vállalkozás: 

devizabelföldi fogalma 
cselekvőképesség fogalma 
foglalkozástól, közügyektől, eltiltott fogalma 
egyéb feltételek tisztázása 
vállalkozás indítása 2010. január 1 után 
főállású egyéni vállalkozó. 

Társas vállalkozások:  
gazdasági társaságok (Kkt., Bt., Kft., Rt., közös vállalat, és az egyesülés). 
szövetkezetek 
közhasznú társaságok 
szabadalmi ügyvivői társaság 
ügyvédi munkaközösség 
oktatói munkaközösség. 

Tevékenység típusok szempontjából lehetnek:  
ipari 
kereskedelmi 
mezőgazdasági 
közlekedési-, pénzintézeti 
személyi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat. 

Nagyságrend tekintetében: 
mikro 
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kis-, közepes 
nagyvállalkozás. 

Vállalkozás finanszírozása (saját tőke, hitel).  
Pénzforgalom lebonyolítása (pénztár, bankszámla). 
Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, nyereség, veszteség) 
Vállalkozás megszűnése, csődeljárás, felszámolási eljárás 

 
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
Tanműhely 

 
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. kiselőadás   x - 
1.3. megbeszélés  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. projekt  x  - 
1.6. házi feladat   x - 

 
4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 
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1.5. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.3. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2. Csoportos versenyjáték  x  - 
 

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

5. Építőipari alapismeretek gyakorlat tantárgy 36 óra/ 36 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
5.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanulók sajátítsák el a következő ismereteket: az építészeti alapfogalmak 
megismertetése és azok gyakorlati alkalmazása. Különféle építési technológiák és 
módszerek, valamint építési alapanyagok, kivitelezési eszközök és szerszámok 
megismertetése, azok megfelelő használata. Kivitelezési munkálatok előkészítése. 
Tervezési folyamatok ismerete, tervdokumentációk és műszaki rajzok értelmezése. 
Az egyes szakterületek munkafolyamataihoz kapcsolódó víz-, hő- és 
hangszigetelési munkák anyagainak, technológiáinak elméleti és gyakorlati 
megismerése. Talajnedvesség és talajpára elleni szigetelés készítéséhez szükséges 
ismeretek elsajátítása. Hőtechnikai, akusztikai és hidrotechnikai tulajdonságok 
ismerete. Szigetelő anyagok, szigetelési munkák eszközeinek és gépeinek 
megfelelő használata. 
Az épületek energetikai, hőtechnikai, elektromos és akusztikai feltételeinek 
ismerete. 
 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
5.3. Témakörök  

 
5.3.1. Építési alapismeretek 12 óra/ 12 óra 
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Építészeti alapfogalmak értelmezése, gyakorlati alkalmazása. 
Alapvető építési és kivitelezési technológiák alkalmazása. 
Építési alapanyagok szakszerű használata. 
Építési alapanyagok tárolására vonatkozó előírások. 
Építési anyagok csoportosítása. 
Szerszámok, eszközök ismertetése. 
Eszközök és szerszámok megfelelő használata. 
A kivitelezési munkafolyamatok résztvevői. 
Kivitelezési munkafolyamatok sorrendisége, szervezés jelentősége. 
Szervezési munkafolyamatok lebonyolítása. 
Engedélyeztetések dokumentációinak ügyintézése.. 
Kivitelezési munkálatok megkezdése, a munkafolyamatok nyomon követése, 
ellenőrzése, lebonyolítása. 
Építési helyszínek ismerete, sajátosságai. 
 
5.3.2. Műszaki rajz 12 óra/ 12 óra 
A rajzolás alapjai. 
Vonalgyakorlatok, szabványírás. 
A szabvány fogalma, a rajzi szabványok. 
Építőipari szabványok. 
A megfelelő méretarányok ismerete. 
Méretarányok átváltása. 
Szerkesztési gyakorlatok. 
Ábrázolási módok. 
 Vetületi ábrázolások. 
 Axonometrikus ábrázolások. 
Az építészeti rajzokon használt tervi jelölések értelmezése, gyakorlati 
jelentősége a kivitelezés során. 
Anyagjelölések ismertetése, részletrajzon való felismerése. 
Az építészeti rajz formai követelményei. 
Építészeti rajzok megismerése, értelmezése. 
Engedélyezési és kiviteli terv szerepe a megvalósítás folyamatában. 
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése. 
Műszaki rajz készítése megadott szempontok alapján. 
 
5.3.3. Épületfizika 12 óra /12óra 
Épületszerkezettani alapismeretek alkalmazása. 
Statikai alapismeretek gyakorlati alkalmazása. 
Hőterhelési korlátok. 
Páraterhelés. 
Akusztika alapjai, hangszigetelési ismeretek. 
Épületgépészeti és energetikai ismeretek. 
Elektromos szakipar alapjai. 
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Hidrotechnikai tulajdonságok. 
Szerkezeteket károsító nedvesség előfordulási formái. 
Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználási gyakorlata. 
Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés anyagai, szigetelési módok 
bemutatása. 
Szigetelő anyagok fektetése, toldása. 
Szigetelések kivitelezése során keletkezett hulladékok tárolása, kezelése. 
Szigetelési hibák korrigálása. 
Kapcsolódó tervekben méretmegadási módok gyakorlati alkalmazása. 
Szigetelések anyagjelölése a terveken. 
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján. 
Épületeket érő hő és hanghatások. 
Hőtechnikai ismeretek. 
 Hővezetés. 
 Hősugárzás. 
 Hőáramlás. 
 Hőátbocsátási tényező. 
 Hőtágulás. 
 Tűzállóság. 
Hőtechnikai jellemzők. 
Akusztikai alapfogalmak. 
Hőhíd épületszerkezetekre gyakorolt hatása. 
Hő- és hangszigetelő anyagokkal szemben támasztott követelmények. 
Hő- és hangszigetelés alapanyagai, fajtái, jellemzői. 
Hő- és hangszigetelési technológiák gyakorlati alkalmazása. 
Utólagos hő- és hangszigetelése készítése. 
Hő- és hangszigetelés jelölése tervrajzokon, részletrajzokon.. 
Hő- és hangszigetelések készítésére vonatkozó munkavédelmi előírások 
betartása. 
 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
Tanműhely 

 
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

5.5.2.  
 

Sorszá
m 

Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

619 



 

egyéni csoport osztály 
pont lebontása, 

pontosítása) 
1.1 magyarázat   x - 
1.2. kiselőadás   x - 
1.3. megbeszélés  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. házi feladat x x x - 

 
5.5.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.3. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2. Csoportos versenyjáték  x  - 
 

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

10273-12 azonosító számú 
 

Kőfaragó munkák 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 10273-12 azonosító számú, Kőfaragó munkák megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10273-12 
Kőfaragó munkák 

Kőfaragási ismeretek 
Kőfaragó munkák 

gyakorlat 

A
la

p-
 é

s 
se

gé
da

ny
ag

ok
 

K
őt

er
m

ék
ek

 k
és

zí
té

se
  

K
őt

er
m

ék
ek

 b
eé

pí
té

se
 

K
őm

eg
m

un
ká

ló
 g

ép
ek

 

K
éz

i k
őf

ar
ag

ás
 

G
ép

i k
őf

ar
ag

ás
 

K
őf

el
ül

et
ek

 m
eg

do
lg

oz
ás

a 

K
őt

er
m

ék
ek

 e
lh

el
ye

zé
se

 

FELADATOK 
Műszaki tervek alapján követ kiválaszt  x   x x  x 
Követ megmunkál  x x  x x x x 
Tömböket vág, hasít  x x x x    
Lapokat méretre vág  x x x  x x x 
Durva faragást végez  x   x x   
Mintáról farag  x   x    
Finomfaragást végez, betűt vés és színez  x   x x   
Felületet csiszol  x x  x  x  
Fényezést, impregnálást végez  x     x  
Forgástesteken tagozatokat készít  x   x x   
Kőmegmunkáló gépeket kezel    x  x   
Javít, ragaszt, restaurál  x x   x  x 
Követ helyez   x  x   x 
Padlót, lépcsőt burkol   x     x 
Pultot készít, helyez   x     x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Alapanyagok azonosítása x    x x x x 
Anyagok kölcsönhatása x       x 
Anyagok helyettesíthetősége x    x   x 
Anyagok előkészítése x    x x x x 
Mérési szabályok  x   x x x x 
Félkész és késztermékek kezelése, tárolása   x  x x   
Szükséges javítások technológiája   x  x   x 
Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai  x    x  x 
Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai    x  x  x 
Gépek helyes megválasztása    x  x  x 
Gépek szakszerű használata    x  x   
Gépek karbantartása    x  x   
Épületszerkezeti ismeretek  x   x x  x 
Épületszerkezet rendszerei    x  x   
Statikai alapszámítások  x      x 
Szerkezeti csomópontok kialakítása  x      x 
Építés technológiai sorrendje   x     x 
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Kő- és márványmunkák készítése  x   x x   
Kő- és műkőszerkezetek rögzítése  x   x    
Gépek üzemeltetésének szabálya    x  x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése  x x x x x x x 
Részletrajzok olvasása, értelmezése  x x x x x x x 
Részletrajok készítése  x x x x x x x 
Kéziszerszámok használata  x   x x   
Kisgépek használata   x x  x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Látás  x x  x x x x 
Kézügyesség  x   x x x  
Erős fizikum     x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Együttműködés x x x x x x x x 
Segítőkészség x x x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Problémamegoldás, hibaelhárítás  x x x x x x x 
Kreativitás, ötletgazdagság  x x  x x x  
Önállóság x x x x x x x x 
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6. Kőfaragási ismeretek tantárgy 204óra/ 172óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
6.1. A tantárgy tanításának célja 
Elméleti ismeretek nyújtása a kőfaragó szakmai rész elsajátításához. Ismeretek 
nyújtása a felhasználásra kerülő kőzetekről Kőfaragási és kőmegmunkálási 
eljárásokról valamint a kőszerkezet beépítéséről, a korszerű kőfeldolgozó és 
kőmegmunkáló gépekről, a kőanyagok az építészetben betöltőt szerepéről. 
 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
6.3. Témakörök  
 

6.3.1. Alap- és segédanyagok 38óra /20óra 
Kőzetek természetes keletkezése, tudományos magyarázata. 
Kőzetalkotó ásványok csoportosítása, és tulajdonságai. 
Kövek kitermelése, feldolgozása szállítása tárolása. 
Hazai kőkitermelő helyeinken bányászott kövek és azok jellemző kémiai, fizikai 
tulajdonságaik, építőipari alkalmazhatóságuk. 
Kövek kitermeléséből adódó reorganizációs feladatok. 
Üledékes kőzetek rendszerezése tulajdonságai felhasználási területei. 
Átalakult kőzetek rendszerezése, tulajdonságai, felhasználási területi. 
Édesvízi kőzetek rendszerezése, tulajdonságai, felhasználási területei. 
Hazai és külföldi építőkövek rendszerezése, tulajdonságai, felhasználási 
területei. 
Építő kövek kiválasztásának szempontjai építészeti és díszítési célokra. 
Ragasztók, tömítők, szerelő és felületkezelő anyagok jellemző tulajdonságaik. 
Ragasztó tömítők felületkezelők kiválasztásának szempontjai. 
 
6.3.2. Kőtermékek készítése 102 óra/ 102óra 
Kövek kiválasztása a megmunkáláshoz. 
A kőkiválasztás szempontjai, vizsgálati módszerek. 
A kézi kőszállítás szabályai, eszközei. 
Egyéni és csoportos kőszállítás. 
Kövek tárolásának módjai szabályos és szabálytalan alakú kőtömbök esetén. 
Az egymásfölötti tömbök tárolásának szabályai. 
Kőtömbök megmunkálásához szükséges eszközök. 
A kőmegmunkálásához szükséges kőfaragóbakokra vonatkozó előírások. 
Alkalmazott kőfaragó bakok. 
Gépi kőszállítás szabályai. 
A kőszállítás során betartandó munkavédelmi előírások és munkavédelmi 
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eszközök használatára vonatkozó előírások és szabályok. 
Kőtömbök előkészítése a kézi kőfaragáshoz. 
A kézi kőfaragás eszközei, használata és karbantartása. 
Kiindulási síkok meghatározása, kialakítása szabálytalan kőtömbön. 
Szabályos síkok faragása kéziszerszámok felhasználásával. 
Egyszerű tagozatok faragása vágott kőtömbökben. 
Egyszerű és összetett tagozatok faragásának technológiai folyamata. 
Él forduló, zugforduló, holtmenet farágásának technológiai folyamata. 
Felületi megdolgozások. 
Javítási felújítási technikák és javítóanyagok. 
Kézi kisgépekkel történő kőtermék előállítás. 
Gépi vésés technológiai folyamata. 
Telepített gépekkel történő kőtermék készítés és felületi megdolgozás. 
Kézi és gépi faragás munkavédelmi szabályai. 
Kőtermékek előállításának környezetvédelmi szabályai. 
Kész kőtermékek átadás előtti megvédése. 

 
6.3.3. Kőtermékek beépítése 40 óra/ 32óra 
Kőtermékek beépítésére vonatkozó szabványelőírások, tervezői utasítások 
megismerése. 
Tervdokumentációkon alkalmazott jelölések megismerése, feldolgozása, 
kőkiosztási tervek értelmezése készítése 
Mérési, kitűzési feladatok a kőtermékek beépítése esetén. 
Az elhelyezési módok megválasztásának kritériumai elhelyezési módok az 
elhelyező munkák eszközei, anyagai  
Kőtermékek beépítése során alkalmazott kitűzési módszerek a kitűzési 
tevékenység során alkalmazott mérési és kitűzési eszközök, a kitűzésnél 
megengedhető hibahatárok. 
Helyszíni felmérés eszközei módszerei, felmérési tervkészítés  
A sablonálas anyagai eszközei, a ráhagyások jelölése a sablonon, papíranyagú 
sablonkészítés. 
Gipszanyagú sablon készítése. 
A sablonálás technológiai folyamata 
Konszignáció, lap kiosztási, burkolatterv bemutatása készítése. 
Kőlapok elhelyezése hagyományos technológiával (cement kötőanyagú habarcs 
felhasználással). 
Kőlapok elhelyezése korszerű ragasztóanyagok felhasználásával, a 
ragasztóanyag megválasztásának kritériumai külső és belsőtérben a kőanyagok 
tulajdonságainak figyelembevételével. 
Kőlapok elhelyezése korszerű fém kötőelemek alkalmazásával. 
A kötőelemekkel szemben támasztott követelmény, a kötőelemek beépítése 
tégla, betonfelületbe, a kőlapszerelés kiindulási síkjának kitűzése,a kőkiosztási 
terv követése.  

625 



 

Kőlapok szállítása, tárolása a munkaterületen, munkaállványon.  
A kőlapszerelés munkavédelmi előírásai, a szerelt munkatevékenység átadása. 
Tömbkövek szállítása a beépítés helyszínére, a kőtömbök munkaterületi 
tárolása. 
A kőtömbök beépítésének feltételei, a kőtömbök szállítása, beépítés helyszínére. 
A beépítés műveletei. 
Kőfelületek hézagolása, hézagolási technikák. 
Kőfelületeken keletkezett sérülések javításának anyaga és technikái. 
Beépített kőszerkezetek felújítása. 
Kőszerkezetek burkolatok bontása. 
 
6.3.4. Kőmegmunkáló gépek 24 óra/ 18óra 
A kőmegmunkálás során alkalmazott kézi és telepített elektromos és 
pneumatikus gépek. 
A kőkitermelésben alkalmazott gépek. Bányaművelő gépek és eszközök, 
kőszállító gépek. 
Elektromos kézi kisgépekkel történő kőmegmunkálás és tagozat kialakítás 
technológiai folyamata. 
Pneumatikus vésőgépekkel történő tagozat kialakítás és felületmegdolgozás. 
Bányaipari gépek: kőkitermelő, szállító daraboló és felületmegmunkáló gépek. 
Telepített kőfeldolgozó gépek gépsorok telepített gépek alkalmazására 
vonatkozó előírások és szakmai követelmények. 
Kőmegmunkáló gépek karbantartása. 
Kőmegmunkáló gépek üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, 
érintésvédelmi előírások, jogosítványok. 
A kőmegmunkáló gépek által keletkezett melléktermékek kezelése, 
hulladékgazdálkodás. 
Csomagoló, pántoló gépek. 
Komputerrel vezérelt gépekkel történő munkavégzés. 

 
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  
Tanterem, tanműhely 
 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x x - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. vita  x x - 
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1.4. szemléltetés x x  - 
1.5. projekt   x - 
1.6. kooperatív tanulás   x - 
1.7. házi feladat  x  - 

 
6.5.2.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x   - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. 
Kiviteli és engedélyezési 
tervdokumentáció értelmezése 

 x  - 

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

7. Kőfaragó munkák gyakorlat tantárgy 476 óra/508óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/k étévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
7.1. A tantárgy tanításának célja 
Olyan szakmai kompetenciák elsajátítása, amelynek segítségével a tanuló képessé 
válik önálló vagy irányított munkavégzésre. Képes a terméket a termékre 
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vonatkozó minőségi követelményeknek megfelelően előállítani. Értelmezni tudja a 
rendelkezésre álló műszaki információkat, a műszaki és megrendelői igények 
alapján felmérést, gyártástervet, költség kalkulációt készít. A kőfaragásból 
munkaerő piaci igényeknek felkészíteni. 

 
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
7.3. Témakörök  

 
7.3.1. Kézi kőfaragás 252 óra/ 258óra 
Kövek mozgatása hagyományos módon. 
A kövek mozgatásának munkavédelmi előírásai. 
Kövek előkészítése a kézi faragás feltételeinek megfelelően. 
A kövek felhelyezése a megmunkálás helyszínére. 
A kövek rögzítése beállítása a faragási magasságba. 
Kiindulási pont, pontok meghatározása feljelölése a kőfelületre. 
Az alapsík ellenőrzése 
Síkbanézés eszközei a síkbanézés szakmai műveletei. 
Durva faragás spiccelés, fogasolás stokkolási, reibolási műveletek szakmai 
megoldásának folyamata. 
A kőtömb kváderba faragása az elkészített alapsíkhoz igazodóan. 
A kváderba faragás technológiai folyamata kéziszerszámok alkalmazásával. 
Egyszerű és összetett tagozatok felrajzolása fej sablonok segédeszközök és mérő 
valamint rajzeszközök alkalmazásával. 
A rézsű berajzolása, fontosságának megértetése. 
A rézsű faragás technológiai folyamata. 
A tagozatok megfaragásának technológiai folyamata  
Tömbkövek alakítása kézi és gépi technológiákkal, hasítása  
Kövek felületi megjelenítésének (textúrájának) változatai durva és finom felületi 
megmunkálások. 
Forgástestek, tagozatok faragása. 
Forgástestek és áttörések faragása. 
Kőfelületek megdolgozása az elvárt felületi megjelenésig. 

 
7.3.2. Gépi kőfaragás 70 óra/ 102óra 
Kőfaragás gépeinek bemutatása, szakszerű működtetésük. 
Gépi kőfaragás lépései, szabályai, előírásai. 
Gépi kőfaragás előnyei,- hátrányai. 
Gépekkel végzett munka hatékonysága. 
Gépek csoportosítása működési elvük alapján. 
Gépek csoportosítása durva, és finommunka esetén. 
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Szabálytalan kőtömbökön alapsík kialakítás elektromos kézi kővágó gépek 
felhasználásával. 
Kváder kialakítás az elektromos kézi kővágó gépek felhasználásával. 
Egyszerű tagozatok kialakítása kis és nagy sarokcsiszoló felhasználásával. 
Összetett tagozatok kialakítása elektromos kézi kisgépekkel és pneumatikus 
vésőgépek alkalmazásával. 
Kőlapok, egyszerű kőtömbök darabolása elektromos kézi kisgéppel. 
Egyszerű geometriai formák kialakítása kis és nagy sarokcsiszoló segítségével. 
Egyszerű ornamentika, figurális megjelenés áttört felületek kialakítása 
pneumatikus vésőgéppel, felületfinomító elektromos célgépekkel. 
Telepített gépekkel történő kőmegmunkálás: darabolás, méretre vágás, él 
megdolgozás, él fényezés, horonyvágás, esztergálás, tagozatmarás, homokfúvás 
gravírozás, betűvésés, gravírozás. 

 
7.3.3. Kőfelületek megdolgozás 70óra/ 70óra 
A kő megdolgozás gépi és kézi eszközei. 
Kőmegdolgozási módok. 
Kövek előkészítése a felületi megdolgozáshoz. 
Kövek mozgatása kézi és gépi technológia felhasználással. 
Kőfelületek megerősítőse üvegszálas anyaggal. 
A kőfelületek megdolgozásánál alkalmazott anyagok. 
Kőfelületek megdolgozása hagyományos kőfaragószerszámokkal az elvárt 
végleges felületi megjelenítésnek megfelelően. 
Felületi kialakítás hegyeseléssel. 
Felületi kialakítás fogasolással. 
Felületei kialakítás lapos vésővel rovátkolt felületi megjelenítéssel. 
Felületi megjelenítés, megmunkálás stokkolással. 
Felületi megjelenítés, megmunkálás sprengeléssel. 
Felületi megjelenítés kézi és gépi matt csiszolt változatban. 
Felületi megjelenítés, megmunkálás kézi vizes csiszolással. 
Felületi megjelenítés, megmunkálás fényezett kivitelben, kézi technológiával. 
Felületi megjelenítés, megmunkálása száraz csiszolással, elektromos kézi 
gépekkel. 
Felületi megjelenítés, megmunkálás vizes csiszolással elektromos kézi gépekkel. 
Felületi megmunkálás telepített gépekkel (karos csiszoló). 
Kőmegmunkálás automata kőmegmunkáló gépsorokon. 
Kőlapok készítése kőtömbökből. 
Profilos termékek felületi megmunkálása. 
Él fény kialakítás kézi és gépi technológiával. 
Késztermékek tárolása, a tárolás munkavédelmi szabálya. 
Felületek impregnálása a kőfelületre alkalmazható folyadékokkal és pasztákkal. 

 
7.3.4. Kőtermékek elhelyezése 84 óra/ 84óra 
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A kőtermékek elhelyezésével kapcsolatos kitűzési, mérési munkálatok 
szintvonalkészítés, magassági pontok felvétele.,hagyományos és korszerű 
mérő,szintező eszközökkel. 
Kőlapok elhelyezése padlóburkolatként hagyományos technológiával: 
alapfelület előkészítés, alapanyag előkészítés lapfektetés, szintezés, 
hézagkitöltés (fugázás), felület tisztítás, felület impregnálás. 
Kőlapok elhelyezése korszerű ragasztóanyag felhasználásával. 
Kőlapok elhelyezése falburkolatként korszerű ragasztóanyag felhasználásával. 
Kőlapok elhelyezése korszerű kőrögzítő kapcsok felhasználásával. 
Kőlapok elhelyezése lépcső felületen hagyományos és korszerű ragasztó 
anyagok felhasználásával (lépcsőkiosztási technikák). 
Kőlapok elhelyezése használati tárgyként (pultlap, asztallap). 
Kőlapok elhelyezése fedkő és ablakkönyöklőként. 
Kőtömbök elhelyezése, lépcsőként, épület szerkezeti elemként. 
Kőtömbök elhelyezése segédszerkezetek felhasználása nélkül. 
Kőtömbszerkezetek elhelyezése munka állványról. 
Profilos, tagozatokat tartalmazó kőtömbök elhelyezése. 
Sírkő összeállítása kőlapok, kőtömbök felhasználásával. 
Kőlapok, kőtömbök elhelyezésénél alkalmazott szerszámok gépek 
karbantartása. 
 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely, munkahelyi környezet 

 
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 
1.2 megbeszélés  x  - 
1.3 szemléltetés  x  - 
1.4. projekt  x  - 
1.5 kooperatív tanulás  x  - 
1.6 házi feladat  x  - 
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7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x   - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. 
Kiviteli és engedélyezési 
tervdokumentáció értelmezése 

 x  - 

 
7.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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Épületszobrász munkák 
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szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10272-12 azonosító számú, Épületszobrász munkák megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10272-12 
 Épületszobrász munkák 
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 te
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ká
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FELADATOK 
Gipszhúzó sablont készít x         x       
Gipszprofilt húz   x          x    
Gipszprofilokból gipszmintát, gipszdíszítést készít    x         x    
Rabicolással álszerkezet készít        x 
Rabicolt felületet megmunkál        x 
Helyszíni húzásokat készít  x   x  x  
Gipsz profilokat összedolgoz  x x   x x x 
Különböző anyagú formákat készít x     x   
Díszítőelemet önt  x     x  
Gipszhúzásokat, gipszöntvényeket elhelyez, felszerel   x    x  
Sablonokat-formákat megjavít x     x   
Elavult díszítőelemeket restaurál    x   x  
Forgástesteket esztergál  x     x  
Műmárványt készít  x     x  
Műkőöntvényeket készít és megdolgoz x     x   
Felújítást, restaurálást, konzerválást végez    x   x  

SZAKMAI ISMERETEK 
Alapanyagok ismerete x x  x    x x x x 
Anyagok kölcsönhatása  x  x  x    x x   x x  
Anyagok helyettesíthetősége  x       x      x  
Anyagok előkészítése     x x x x 
Mérési, keverési szabályok     x x x x 
Félkész és késztermékek kezelése     x x x x 
Szükséges javítások technológiája       x  
Kéziszerszámok baleset-és munkavédelmi előírásai     x x x x 
Kisgépek baleset-és munkavédelmi előírásai     x x x x 
Gépek helyes megválasztása     x x x x 
Gépek karbantartása     x x x x 
Épületszerkezeti ismeretek x x x    x  
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Épületszerkezet rendszerei x x x    x  
Statikai alapismeretek  x     x  
Szerkezeti csomópontok  x     x  
Építési technológia sorrendje  x     x x 
Gipszöntvények előállítása  x     x x 
Gipszhúzások készítésének szabálya       x  
Gipszhúzások, öntvények elhelyezése       x  
Rabicmunkák        x 
Helyszíni húzások  x     x x 
Műmárvány készítés  x     x  
Összedolgozások   x    x  
Műkőtermékek készítése x     x   
Felújítás, restaurálás, helyszíni javítás   x    x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése x x x   x x x 
Részletrajzok olvasása, értelmezése x x x  x x x x 
Szabadkézi rajzolás x     x   
Kéziszerszámok használata (kézügyesség)     x x x x 
Kisgépek használata  x x x x x x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás     x  x  
Látás     x  x  
Kézügyesség     x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Együttműködés x x x x x x x x 
Alkalmazkodó készség x x x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Probléma megoldás x    x x x x 
Hibaelhárítás     x x x x 
Kreativitás x x   x x  x 
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8. Épületszobrász munkák tantárgy  180 óra/ 172óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
8.1. A tantárgy tanításának célja 
Elméleti ismeretek nyújtása az épületszobrász szakmai rész elsajátításához. 
Ismeretek nyújtása a felhasználásra kerülő alap és segédanyagokról gyártási 
eljárásokról valamint a gipszdíszítő funkciójáról a gipszdíszítő elemek az 
építészetben betöltőt szerepéről. 
 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 
 

8.3. Témakörök  
 

8.3.1. Sablonok és gyártóformák 68óra/ 68óra 
Az épületszobrász szakma kialakulása az építészet kezdetétől napjainkig. 
Történeti áttekintés az anyagok, szerszámok, anyag megmunkálási gyártási 
technikák. 
Sablonok fogalma, a sablon jelentése, a sablon alkalmazása más szakmában. 
A sablonok rendszerezése anyaguk, alkalmazási területük, szerkezeti 
megoldásuk szerint. 
A sablonok alkotó részei, profilszerkesztési módok, alkotórészek aránya, az 
alkotórészek összeszerelésének szabályai. 
Egyenes asztali gipszhúzó sablonok készítése tömör egyenes húzáshoz, üreges 
húzáshoz, magot igénylő húzáshoz. 
Forgáspontból működő ívhúzó sablonkészítés (egy vagy több forgáspontot 
igénylő gipszhúzó sablonok) tömör és üreges termék elkészítéséhez. 
Forgástengelyt igénylő ívhúzó sablonok. 
Íves asztalt igénylő ívhúzó sablonok (domború, homorú, térgörbe asztalok). 
Íves vezető lécet igénylő ívhúzó sablonok. 
Ellipszisív húzó sablonkészítés. 
Helyszíni húzáshoz alkalmazott egyenes és ívhúzó sablonok. 
Szabadkézi és lehúzó sablonok. 
A formák rendszerezése anyaguk, szerkezeti megoldásuk felhasználási 
területük szerint. 
Fa, fém, gipsz és egyéb anyagok felhasználásával készíthető keretforma. 
Gipsz tükörforma, gipsz darabforma, gipsz stikli forma készítés. 
Enyv tükörforma, enyv köpenyes forma, vegyes forma készítés. 
Gumi tükör, gumi darabforma, gumiköpenyes forma, vegyes forma készítés. 
Műkőforma készítés. 
Műgyantaforma készítés. 
Összetett vagy kombinált forma. 
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Agyagforma. 
Formák tárolása, formahibák javítása. 

 
8.3.2. Gipsztermékek előállítása  40 óra/ 72óra 
Gipsztermékek elő állításának rendszerezése, gipsztermékek előállításához 
alkalmazott anyagok (alapanyag, kenőanyag, merevítő anyag és 
segédanyagok). 
Gipsztermékek előállításának módjai (húzás, öntés, felhordás). 
Egyszerű egyenes tömör keresztmetszetű gipszléc előállítása műhelyben. 
Egyenes üreges keresztmetszetű gipsztermék előállítása húzással műhelyben. 
Egyszerű tömör keresztmetszetű íves gipszlécek előállítása húzással 
műhelyben. 
Üreges keresztmetszetű íves gipsztermékek előállítása húzással műhelyben. 
Összetett ívű gipsztermékek előállítása húzással műhelyben. 
Íves gipsz termék előállítása íves munkaasztal felhasználásával. 
Íves gipsztermék előállítása íves vezetőléc felhasználásával. 
Térgörbeíves gipsztermék előállítása térgörbe asztal felhasználásával. 
Forgástestek készítése függőleges és vízszintes tengelyű sablon 
felhasználásával. 
Helyszíni egyenes húzások tömör és üreges változatban gipsz és mészhabarcs 
felhasználásával. 
Helyszíni íves húzás forgáspontból működtetett sablonnal. 
Helyszíni íves húzás íves vezető pályán működetett sablonnal. 
Helyszíni húzás forgástengelyű sablon felhasználásával. 
Rabicpárkányok, tagozatok készítése. 
Összedolgozások a helyszíni húzásoknál. 
Tömör és üreges gipszöntvények előállítása a különböző anyagú és szerkezetű 
formák 
Felhasználásával. 
Gipsztermékek tárolása, az előállított gipsztermékek minőségi követelményei. 
 
8.3.3. Gipsztermékek elhelyezése, beépítése 60 óra/20óra 
Elhelyezési munkák rendszerezése, az elhelyező munkánál alkalmazott 
alapanyagok és segédanyagok. 
Az elhelyező munkát befolyásoló tényezők, az elhelyező munka alapfelülete és 
tulajdonságai. 
Az elhelyező munka előkészítő munkálatai termék és anyag előkészítés. 
Gipsztermékek elhelyezése során elvégezendő kitűzési munkálatok. 
Gipsztermékek helyének felrajzolása. 
Az erőkiváltás módjai a különböző anyagú és megjelenésű alapfelületek esetén. 
Gipsztermékek elhelyezése ragasztásos eljárással. 
Gipsztermékek elhelyezése ragasztás plusz szegezése vagy csavarozásos 
eljárással. 
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Gipsztermékek elhelyezése kötözéses eljárással. 
Szóló (önálló gipsztermékek elhelyezése, rögzítése a tervező által 
meghatározott módon. 
Gipszöntvények (konzolok, egyedi díszek) elhelyezése. 
Külső és belsőtérben elhelyezett gipsztermékek felületvédelme. 
Gipsztermékek bontása a bontási munkák dokumentálási feladatai. 
Elkészült munkák átadása. 

 
8.3.4. Javítások, restaurálások 12 óra/ 12óra 
Javítások restaurálások rendszerezése, javítási területek. 
Javítási munkálatokhoz felhasználható anyagok és azok jellemző tulajdonságai 
a javítandó felülettel való együttműködése. 
Új terméken keletkezett sérülések javítása anyag felrakással. 
Elhelyezett új terméken keletkezett sérülések javítása anyagfelrakással. 
Sérült felületek eltávolítása és pótlása előre gyártott termékkel. 
Felújítandó gipszstukkók munkálatai (festék eltávolítás, szennyeződés 
eltávolítás). 
Műemléki védettséggel rendelkező épületeken lévő gipszstukkó javítása. 
Habarcs technológiával készült tagozatok díszítések javítása. 
Javítások restaurálások dokumentálása. 
Elkészült munka felületi impregnálása, megvédése az átadásig. 

 
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely, építési terület. 

 
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x x - 
1.2 kiselőadás x   - 
1.3 megbeszélés  x x - 
1.4 vita  x  - 
1.5 szemléltetés   x - 
1.6 projekt  x  - 
1.7 kooperatív tanulás   x - 
1.8 házi feladat x   - 
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8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x   - 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. 
Kiviteli és engedélyezési 
tervdokumentáció értelmezése 

 x  - 

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

9. Épületszobrász munkák gyakorlat tantárgy 448óra/472óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
9.1. A tantárgy tanításának célja 
Olyan szakmai kompetenciák elsajátítása, amelynek segítségével a tanuló 
alkalmassá válik önálló vagy irányított munkavégzésre. Képes a terméket a 
termékre vonatkozó minőségi követelményeknek megfelelően előállítani. 
Értelmezni tudja a rendelkezésre álló műszaki információkat, a műszaki és 
megrendelői igények alapján felmérést, gyártástervet, költség kalkulációt készít. 
Az épületszobrász munkaerő piaci igények felkészíteni  
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9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
9.3. Témakörök  

 
9.3.1.  Gipszhúzó sablonok készítése 90 óra/ 120óra 
Profilok tervezése átmásolása sablon lemezre.  
Profil megrajzolási technikák kivágott kartonpapírsablon mentén indigózással, 
szerkesztéssel. 
Profil kivágási technikák kézi lemezvágó ollóval, gépi lemezvágóval, kivágás 
vésővel, lézeres kivágás. 
Profil kireszelése a berajzolt vonal mentén kézi fém reszelővel. 
Sablon faalkotóinak előkészítése leszabása a sablon készítés szabályainak 
figyelembevételével. 
A profilfa kivágása a profillemez rajzolatához igazodóan. 
A sablon alkotórészeinek összeállítása a derékszögrendszert 
figyelembevételével. 
A sablon vezetéséhez szükséges vezetőlécek kiválasztása felszerelése a 
munkaasztalra. 
Sablonkészítés egyenes tömör húzáshoz. 
Maghúzó sablonkészítés egyenes üreges húzáshoz. 
Sablonkészítés kétirányú húzáshoz. 
Egy forgáspontból működő sablonkészítés ív és teljes körhúzáshoz. 
Több forgáspontból működő sablonkészítés íves húzáshoz. 
Forgástest kialakító sablonok (függőleges tengely körül forgó sablon, 
gipszeszterga, vízszintes tengelykörül forgó sablon). 
Íves vezetőléc mellett működő sablon. 
Íves asztalon működő sablon. 
Helyszíni egyenes húzó sablon függőleges, vízszintes felületen működő sablon. 
Állítható helyszíni egyenes húzó sablon. 
Helyszíni ívhúzó sablonok (forgáspontból működő, forgástengelyű, íves 
vezetőléc mellett működő ). 
Szabadkézi és lehúzó sablonkészítés. 

 
9.3.2. Különböző anyagú és szerkezetű formák készítése 108óra/198óra 
Forma készítés alap és segédanyagainak bemutatása. 
Sellak és formaleválasztó anyagok készítése használatának megismerése. 
Keretforma készítés fa, gipsz felhasználásával. 
Gipszkeret forma készítés. 
Gipszdarabforma készítés téglatest alakú mintáról. 
Gipsz stikli forma összetett mintáról. 
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Gipszdarabforma készítés forgástestről. 
Egyenes és íves húzott gipszforma készítés profilos aláfogást nem tartalmazó 
gipsz és műkő termékek elállításához. 
Vályúforma készítés. 
Vakforma (kopogtatóforma) készítés agyagból elkészített mintáról. 
Enyvforma tükörforma készítés aláfogást tartalmazó és lapos plasztikájú 
mintákról. 
Enyv köpenyes forma készítés díszített és magas megjelenésű mintákról. 
Az enyvformák használat előtti kezelése. 
Elhasználódott enyvformák felújítása. 
Kombinált formakészítés (gipsz darabforma és enyvforma). 
Gumi tükörforma készítés. 
Gumi darabforma. 
Gumiköpenyes forma. 
Műgyantaforma készítés. 
Műkőforma készítés. 
Agyag vagy plasztilinforma készítés. 

 
9.3.3. Gipsztermékek gyártása, elhelyezése 190óra/ 94 óra 
Egyenes tömör és üreges gipszlécek gyártása gipszhúzó sablonok 
felhasználásával. 
Íves tömör és üreges termékek gyártása gipszhúzó sablonok felhasználásával. 
Egyenes és tömör sima és mintás gipszlécek gyártása a különböző anyagú és 
szerkezeti megoldású formák felhasználásával. 
Forgástestek gyártása a forgástest kialakító sablonok segítségével. 
Forgástestek kialakítása üreges és tömör változatban a formák felhasználásával, 
üregkialakítás szabadkézzel és sablonnal. 
Gipsztermék gyártás helyszíni húzással, összedolgozási technikák. 
Gipsztermékek méretre szabása, gérvágások, gipszalakzatok, gipszminták 
kialakítása. 
Egyszerű gipszminták készítés húzott gipszelemekből. 
Elhelyezendő termékek helyének kitűzése, felületek előkészítése. 
Elhelyezés ragasztásos eljárással. 
Elhelyezés ragasztásos, csavarozásos, ragasztásos és csavarásos rögzítési 
eljárással. 
Elhelyezés kötözéses eljárással. 
Egyedi gipsztermék felszerelése, rögzítése. 
Összedolgozások és javítások az elhelyezés során. 
Elhelyezett gipsztermékek felületvédelme. 
 
9.3.4. Rabicolási technikák 60 óra/ 60óra 
Rabicolás technológiája, felhasználási területe. 
Rabicolás szerszámai, eszközei. 
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Rabicolás kellékeinek elkészítése (öntőtábla, öntőállvány öntőláda, ék). 
Egyszerű gipszrabic készítése műhelyben. 
A rabic szerkezet vázszerkezetének elkészítési módjai. 
Függőleges rabic készítés. 
Vízszintes rabic készítés öntött, nyomott, csapott technológiával. 
Álmennyezet, álboltozat készítés nyomott technológiával. 
Kitűzési felrajzolási munkák. 
Fémváz szerkezet készítés. 
Vezetősávok vezetőszintek kialakítása. 
Alapréteg felhordása a váz szerkezetre. 
Alapréteg kiegyenlítés vakolási technika alkalmazásával. 
Felület besimítás élő gipszhabarcs felhasználásával. 
Felület besimítás lassított kötésű gipszhabarcs felhasználásával. 
Összedolgozási, javítási technikák. 
Rabicolt felület bontása. 
Kiváltások kivágások rabic felületben. 

 
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely, építési helyszín 

 
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés  x  - 
1.4. kooperatív tanulás  x  - 
1.5. házi feladat  x  - 
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9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     
3.1. Csoportos versenyjáték  x  - 

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

10271-12 azonosító számú 
 

Műkő- és sírkőkészítő munkák 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 10271-12 azonosító számú, Műkő - és sírkőkészítő munkák megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10271-12 
Műkő- és sírkőkészítő munkák 

Műkő- és sírkőkészítő munkák 
Műkő- és sírkőkészítő munkák 

gyakorlata 
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FELADATOK 
Szerszámokat és anyagot előkészít  x x x x x  x 
Agyagból vagy gipszből mintadarabot készít     x    
Öntőformát készít     x    
Síksablont készít     x    
Szakszerűen csomagolja a munkadarabot     x    
Rakodást rögzítést végez      x x x 
Helyszínen anyagot tárol      x  x 
Helyszíni szerelést végez      x  x 
Helyszíni felhordást végez      x   
Fugázást hézagkitöltést végez       x x 
Összeállítja és lekezeli az öntőformát     x    
Elvégzi a vasszerelést     x x   
Megkeveri a műkövet szükségesetén a betont     x    
Bedolgozza az anyagot a műveleti sorrendnek 
megfelelően 

    x x x  

Utókezelést végez     x x   
Szétbontja a sablont     x    
Megmunkálja a felületet megrendelés szerint       x x 
Legyártott elemeket szakszerűen tárol     x  x x 
Sírkövet kriptát készít és bont     x x   
Sírkövet tisztit, felújít, felületet kezel és impregnál       x  
Megtisztítja a munkaterületet     x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Alapanyagok ismerete x x x  x x   
Alapanyagok helyettesíthetősége  x   x    
Anyagok előkészítése     x x  x 
Anyagok tárolása     x x  x 
Félkész termékek kezelése        x  
Kéziszerszámok baleset és munkavédelmi előírásai     x x x x 
Kisgépek baleset és munkavédelmi előírásai     x x x x 
Gépek helyes megválasztása       x x 
Gépek elhelyezése     x   x 
Gépek szakszerű használata     x x  x 
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Gépek karbantartása     x x  x 
Műkőöntvények előállítása x    x    
Kő- műkő és márvány munkák készítése     x   x 
Kő és műkőszerkezetek rögzítése   x     x 
Gépek üzemeltetésének szabálya     x  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Anyag és szerkezet jelölések olvasása  x x x x x  x 
Kéziszerszámok használata     x x x  
Kisgépek használata         

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x x x x x  x 
Erős fizikum     x x  x 
Kézügyesség     x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Együttműködés x x  x x x  x 
Segítőkészség x x x x x x  x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x x x  x 
Kreativitás, ötletgazdagság x        
Önállóság     x x x x 
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10. Műkő- és sírkőkészítő munkák tantárgy 136 óra/ 156óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
10.1. A tantárgy tanításának célja 
Elméleti ismeretek nyújtása a műkő és sírkőkészítés szakmai rész elsajátításához. 
Ismeretek nyújtása a felhasználásra kerülő alap és segédanyagokról gyártási 
eljárásokról valamint a műkő díszítő funkciójáról.  
 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

  
10.3.  Témakörök  
 

10.3.1. Gyártóformák rendszerei 38 óra/ 50óra 
Formák rendszerezése. 
A műkőkészítés területén alkalmazott különböző anyagú formák és sablonok 
készítésének technológiai folyamata. 
Formák kezelése, tárolása, javítása. 
Vegyes formák készítése. 
A forma kapcsolat rendszerének megoldási módjai. 
Az elkészített formákban keletkezett hibák kijavításának módjai. 
Gyakori forma hibák. 
 
10.3.2. Műkőtermékek előállítása 38 óra/ 50óra 
Műkő fogalma, műkőből készíthető termékek, a műkő múltja és jelene. 
Műkő fogalma, alkalmazási területe, a műkő anyagai a műkő keverék 
alapanyagának összetétele a különböző előállítandó termékek vonatkozásában. 
Anyagkeverési szabályok és módok. 
A műkő alkotórészeinek kiválasztása meghatározása minőségi követelmények a 
műkő alkotó részeivel szemben. 
Műkő termék előállítása öntési technológiával, az öntési technológia 
alkalmazásának szakmai kritériumai. 
Műkő termék előállítása stamfolási technológiával, a stamfolási technológia 
alkalmazásának szakmai kritériumai. 
Műkő termék előállítása préseléses eljárással, a préselési eljárás technológia 
alkalmazásának szakmai kritériumai. 
Műkőtermékek előállítása gépi technológiával. 
Szines műkő termék készítése. 
Műkőtermékek utókezelése, az utókezelés fontossága. 
A műkőtermék minőségét javító adalékanyagok. 
Követelmények a késztermékkel és az alkotó részekkel szemben. 
Síremlékek, sírkamrák (kripták) elkészítésének szabályai, a temetkezési 
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törvényi előírások ismerete. 
Az egyes termékek előállításához szükséges anyagok és szerszámok 
megválasztása 
Minőségi követelmények a síremlékekkel, és a műkővel szemben. 
Tanúsítványok az alkotóelemekről. 
A műkőtermékekre vonatkozó magyar és a nemzetközi szabványok. 

 
10.3.3. Műkőtermékek beépítése 30óra/ 46 óra 
A műkőtermékek beépítésének rendszerezése, kritériumai. 
A beépítéshez szükséges statikai ismeretek. 
A műkő beépítése helyszíni felhordással, helyszíni felhordást igénylő építészeti 
megoldások. 
Helyszíni felhordás előkészítése az alapfelületek figyelembe vételével ( 
rabicolás). 
Az alap réteg elkészítése (grundolás). 
Dilatációs és munkahézagok kialakításának szabályai. 
Helyszíni műkő felhordás és a felület besimítása. 
Helyszínen felhordott műkő felületi megdolgozása minőségi kritériumok. 
Helyszíni műkő utókezelése. 
Előre gyártott műkőtermék elhelyezésének rendszerezése, elhelyezési módok 
Felmérés, kőkiosztási tervkészítés. 
Műkőtermék elhelyezése hagyományos technológiával, alkalmazott anyagok. 
Műkőtermék elhelyezése korszerű ragasztóanyagok felhasználásával, 
alkalmazott anyagok. 
Műkőtermék elhelyezése korszerű rögzítő kapcsok alkalmazásával, alkalmazott 
anyagok, szabvány előírások. 
Emlékek síremlékek összeállítása az érvényes törvényi és szabványok 
figyelembevételével. 
Ragasztó anyagok, tömítő és fugázó anyagok alkalmazásának kritériumai. 
A szereléshez szükséges szerelő kapcsok és fémrögzítő elemek alkalmazásának 
feltételei. 
Műkőtermékek bontása, szakszerű tárolása, síremlékek bontásának kritériumai 
Munka átadás, dokumentációk elkészítése. 
 
10.3.4. Késztermékek megdolgozása, javítási munkák 30 óra/ 10 óra 
Régi és új műkőtermékek megdolgozásának módjai, rendszerezése. 
Kézi megdolgozási eljárások (csiszolás, stokkolás, pekkelés, störcölés, 
rovátkolás, spregelés). 
Előre gyártott termékek finom kőszerű megdolgozása kézi szerszámokkal és 
eszközökkel. 
Előre gyártott termékek durva kőszerű megoldás kéziszerszámokkal. 
Gépi megdolgozási eljárások (csiszolás. stokkolás , pekkelés, störcölés, 
rovátkolás) technológiája és minőségi követelménye. 
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Előre gyártott termékek finom kőszerű megdolgozás elektromos kézi kis 
gépekkel. 
Előre gyártott termékek durva kőszerű megdolgozás elektromos kézi kis 
gépekkel. 
Helyszíni megdolgozások rendszerezése. 
Helyszínen felhordott műkő megdolgozása kézi eszközökkel. 
Helyszínen felhordott műkő megdolgozása gépi eszközökkel.  
Műkőtermék megdolgozása fényezésig. 
Előre gyártott műkőtermékek megdolgozása telepített üzemben. 
Hézagolások, dilatáció sérülések javítása új és régi terméken. 
Kész termékek hibáinak javítása, javítási technikák. 
Utánfaragásos felújítási munkák. 
Régi felületek tisztítása, felújítása. 
Régi felületek tisztítása jos eljárással. 
Lépcsők javítása hagyományos technológiával. 
Lépcsők felújítása műgyanta kötőanyag felhasználással. 
Lépcső felújítása előre gyártott elemek beépítésével. 
Gépek használatára vonatkozó munkavédelmi szabályok. 
Sírkőtisztítás és felújítási technikák. 
A kézi és gépi csiszoláshoz alkalmazott csiszolóanyagok. 
A megmunkálás javítás minőségi követelményei. 
 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely, tanterem építési helyszín. 

 
10.5.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x  - 
1.2. megbeszélés  x x - 
1.3. szemléltetés   x - 
1.4. projekt  x  - 
1.5. kooperatív tanulás  x  - 
1.6. házi feladat x   - 
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10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
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rt
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1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     
3.1. Csoportos versenyjáték  x  - 

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

11. Műkő- és sírkőkészítő munkák gyakorlata tantárgy 384 óra/ 404 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
11.1.  A tantárgy tanításának célja 
Olyan szakmai kompetenciák elsajátítása, amelynek segítségével a tanuló 
alkalmassá válik önálló vagy irányított munkavégzésre. Képes a terméket a 
termékre vonatkozó minőségi követelményeknek megfelelően előállítani. 
Értelmezni tudja a rendelkezésre álló műszaki információkat, a műszaki és 
megrendelői igények alapján felmérést, gyártástervet, költség kalkulációt készít. 
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11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
11.3. Témakörök  

 
11.3.1. Műkőelemek gyártása 108 óra/108 óra 
Lemezszerű elemek (könyöklőpárkányok, fedlapok, különböző burkolóelemek 
készítése különböző anyagú formák felhasználásával. 
Forma előkészítés és forma kezelés lemezszerű műkőelem öntéses eljárással 
történő gyártásához, a szükséges vasszerelés elkészítése. 
Forma előkészítés és forma kezelés lemezszerű műkőelem stamfolásos eljárással 
történő gyártásához, a szükséges vasszerelés elkészítése. 
Legyártott lemezszerű műkőelemek leszedése a munkaasztalról, a termék 
szakszerű szállítása, tárolása, utókezelése. 
Műkőtermék előállítása összetett formák felhasználásával, öntéses, préseléses 
stamfolásos eljárással és a szükséges vasszerelés elkészítése.  
Profilos termékek készítése összetett forma vagy húzott gipszforma 
felhasználásával, a szüksége vasszerelés elkészítése mellett öntéses és préseléses 
eljárással. 
Vízorr kialakítása szabadkézi húzó sablon felhasználásával, előre gyártott 
vízorr lécek elhelyezésével. 
A stamfolással készült termékek látható felületének besimítása célszerszámok 
alkalmazásával. 
Vízorr kialakítás vízorr húzó célszerszámmal. 
Üreges termékek készítése préseléssel, forma maggal, homok maggal. 
Műkő díszítő elemek elkészítése tömör és üreges megoldással. 
A megdolgozott műkőfelületek tömítése és utókezelése. 
Termékmozgatás és tárolás. 

 
11.3.2. Helyszíni műkőkészítés 150óra/ 150óra 
Helyszíni munkákról felmérés és gyártásterv készítés.  
Helyszíni kitűzési munkák (síkok, magasságok, lépcsőkiosztás). 
A helyszíni munkafelület előkészítése, rabicolási feladatok, grundolás. 
Helyszíni sík műkőkészítés tégla alapfelületre. 
Helyszíni sík műkőkészítés beton alapfelületre. 
Anyag meghatározás és anyag előkészítés. 
A műkőréteg alapfelületének elkészítése. 
Műkőréteg felhordási technikák gyakorlása. 
Felhordott műkőfelület besimításának technikai megoldásai, dilatációs hézagok 
kialakítása dilata húzó célszerszámmal. 
Vaknútok kialakítása. 
Utólagos dilatációs hézag kialakítás. 
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Helyszínen készített műkövek utókezelése. 
Felület megdolgozás valamennyi változatban (száraz és nedves csiszolás, finom 
és durva kőszerű megmunkálás). 
Lépcső burkolat, szegélyek, könyöklőpárkányok elkészítése helyszíni 
felhordással (öntés, stamfolás). 
Helyszínen felhordott műkövek javítása. 
Méret ellenőrzés a szabványelőírásoknak figyelembevételével. 
A keletkezett törmelék, gyártási hulladék kezelése a környezetvédelmi 
szabályok figyelembevételével. 

 
11.3.3. Kőfelületek megdolgozása 30óra/ 50 óra 
Régi és új műkőtermékek megdolgozásának módjai, rendszerezése. 
Kézi megdolgozási eljárások (csiszolás. stokkolás , pekkelés, störcölés, 
rovátkolás sprengelés). 
Előre gyártott termékek finom kőszerű megdolgozása kézi szerszámokkal és 
eszközökkel. 
Előre gyártott termékek durva kőszerű megoldás kéziszerszámokkal. 
Gépi megdolgozási eljárások (csiszolás, stokkolás , pekkelés, störcölés, 
rovátkolás) technológiája és minőségi követelménye. 
Előre gyártott termékek finom kőszerű megdolgozás elektromos kézi kis 
gépekkel. 
Előre gyártott termékek durva kőszerű megdolgozás elektromos kézi kis 
gépekkel. 
Helyszíni megdolgozások rendszerezése. 
Helyszínen felhordott műkő megdolgozása kézi eszközökkel. 
Helyszínen felhordott műkő megdolgozása gépi eszközökkel.  
Műkőtermék megdolgozása fényezésig. 
Előre gyártott műkőtermékek megdolgozása telepített üzemben. 
Hézagolások, dilatáció sérülések javítása új és régi terméken. 
Kész termékek hibáinak javítása, javítási technikák. 
Utánfaragásos felújítási munkák. 
Régi felületek tisztítása, felújítása. 
Régi felületek tisztítása jos eljárással. 
Lépcsők javítása hagyományos technológiával. 
Lépcsők felújítása műgyanta kötőanyag felhasználással. 
Lépcső felújítása előre gyártott elemek beépítésével. 
Gépek használatára vonatkozó munkavédelmi szabályok. 
Sírkőtisztítás és felújítási technikák. 
A kézi és gépi csiszoláshoz alkalmazott csiszolóanyagok. 
A megmunkálás javítás minőségi követelményei. 
 
11.3.4. Műkőtermékek elhelyezése, beépítése 96óra/ 96 óra 
Tervezői utasítás értelmezése. 
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Helyszíni felmérés a helyezési szempontok figyelembevételével. 
A helyezés szervezési feladatai. 
Rögzítési mód megválasztása. 
Felület előkészítő munkák. 
Rögzítés hagyományos technológia alkalmazásával. 
Rögzítés, helyezés cementalapú ragasztóhabarcs felhasználásával. 
Rögzítés hagyományos kapcsozással. 
Rögzítés korszerű kőkapcsok felhasználásával. 
Előre gyártott termékek elhelyezése lábazatként. 
Előre gyártott termékek elhelyezése falburkolatként 
Előre gyártott termékek elhelyezése padlóburkolatként. 
Lépcső burkolat készítés műkőlapok felhasználásával (lépcsőkiosztási 
technikák). 
Profilos termékek elhelyezése, rögzítése, találkozások összedolgozása. 
Elhelyezett termékekben keletkezett sérülések javítása. 
Emlékek síremlékek összeállítása. 
Hézagolási technikák. 
Felületimpregnálás. 
Kész munka átadása.  

 
11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely, építési helyszín 
 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. vita  x  - 
1.4. szemléltetés  x  - 
1.5. projekt  x  - 
1.6. házi feladat x   - 
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11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

 x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     
3.1. Csoportos versenyjáték  x  - 

 
11.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  
 

I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 
1/9. évfolyamot követően 140 óra 

2/10. évfolyamot követően 140 óra 
 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 
 
 
Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 
10273-12 
Kőfaragó munkák 

Kőfaragómunkák gyakorlat  
Kézi kőfaragás 

10272-12 
Épületszobrász munkák 

Épületszobrász munkák gyakorlat 
Gipszhúzó sablonok készítése 
Különböző anyagú és szerkezetű formák 
készítése 
Gipsztermékek gyártása, elhelyezése 
Rabicolási technikák 

10271-12 
Műkő - és sírkőkészítő munkák 

Műkő- és sírkőkészítő munkák 
gyakorlata 
Műkőelemek gyártása 
Helyszíni műkőkészítés 
Kőfelületek megdolgozása 
Műkőtermékek elhelyezése, beépítése 
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10272-12 Épületszobrász munkák 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 1/9. évfolyamot követően 
 

Épületszobrász munkák gyakorlat 
 
 Témakörök 
 
Gipszhúzó sablonok készítése 
Profilok tervezése átmásolása sablon lemezre.  
Profil megrajzolási technikák kivágott kartonpapírsablon mentén 
indigózással, szerkesztéssel. 
Profil kivágási technikák kézi lemezvágó ollóval, gépi lemezvágóval, kivágás 
vésővel lézeres kivágás. 
Profil kireszelése a berajzolt vonal mentén kézi fém reszelővel. 
Sablon faalkotóinak előkészítése leszabása a sablon készítés szabályainak 
figyelembevételével. 
A profilfa kivágása a profillemez rajzolatához igazodóan. 
A sablon alkotórészeinek összeállítása a derékszögrendszert 
figyelembevételével. 
A sablon vezetéséhez szükséges vezetőlécek kiválasztása felszerelése a 
munkaasztalra. 
Sablonkészítés egyenes tömör húzáshoz. 
Maghúzó sablonkészítés egyenes üreges húzáshoz. 
Sablonkészítés kétirányú húzáshoz. 
Egy forgáspontból működő sablonkészítés ív és teljes körhúzáshoz. 
Több forgáspontból működő sablonkészítés íves húzáshoz. 
Forgástest kialakító sablonok (függőleges tengely körül forgó sablon, 
gipszeszterga, vízszintes tengelykörül forgó sablon). 
Íves vezetőléc mellett működő sablon. 
Íves asztalon működő sablon. 
Helyszíni egyenes húzó sablon függőleges, vízszintes felületen működő 
sablon. 
Állítható helyszíni egyenes húzó sablon. 
Helyszíni ívhúzó sablonok (forgáspontból működő, forgástengelyű, íves 
vezetőléc mellett működő ). 
Szabadkézi és lehúzó sablonkészítés. 

 
Különböző anyagú és szerkezetű formák készítése 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 1/9. évfolyamot követően 
 

Forma készítés alap és segédanyagainak bemutatása. 
Sellak és formaleválasztó anyagok készítése használatának megismerése. 
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Keretforma készítés fa, gipsz felhasználásával. 
Gipszkeret forma készítés. 
Gipszdarabforma készítés téglatest alakú mintáról. 
Gipsz stikli forma összetett mintáról. 
Gipszdarabforma készítés forgástestről. 
Egyenes és íves húzott gipszforma készítés profilos aláfogást nem tartalmazó 
gipsz és műkő termékek elállításához. 
Vályúforma készítés. 
Vakforma (kopogtatóforma) készítés agyagból elkészített mintáról. 
Enyvforma tükörforma készítés aláfogást tartalmazó és lapos plasztikájú 
mintákról. 
Enyv köpenyes forma készítés díszített és magas megjelenésű mintákról. 
Az enyvformák használat előtti kezelése. 
Elhasználódott enyvformák felújítása. 
Kombinált formakészítés (gipsz darabforma és enyvforma). 
Gumi tükörforma készítés. 
Gumi darabforma. 
Gumiköpenyes forma. 
Műgyantaforma készítés. 
Műkőforma készítés. 
Agyag vagy plasztilinforma készítés. 
 
Gipsztermékek gyártása és elhelyezése 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 1/9. évfolyamot követően 
 

Egyenes tömör és üreges gipszlécek gyártása gipszhúzó sablonok 
felhasználásával. 
Íves tömör és üreges termékek gyártása gipszhúzó sablonok 
felhasználásával. 
Egyenes és tömör sima és mintás gipszlécek gyártása a különböző anyagú és 
szerkezeti megoldású formák felhasználásával. 
Forgástestek gyártása a forgástest kialakító sablonok segítségével. 
Forgástestek kialakítása üreges és tömör változatban a formák 
felhasználásával, üregkialakítás szabadkézzel és sablonnal. 
Gipsztermék gyártás helyszíni húzással, összedolgozási technikák. 
Gipsztermékek méretre szabása, gérvágások, gipszalakzatok, gipszminták 
kialakítása. 
Egyszerű gipszminták készítés húzott gipszelemekből. 
Elhelyezendő termékek helyének kitűzése, felületek előkészítése. 
Elhelyezés ragasztásos eljárással. 
Elhelyezés ragasztásos, csavarozásos, ragasztásos és csavarásos rögzítési 
eljárással. 
Elhelyezés kötözéses eljárással. 
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Egyedi gipsztermék felszerelése, rögzítése. 
Összedolgozások és javítások az elhelyezés során. 
Elhelyezett gipsztermékek felületvédelme. 
 
Rabicolási technikák 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 1/9. évfolyamot követően 
 

Rabicolás technológiája, felhasználási területe. 
Rabicolás szerszámai, eszközei. 
Rabicolás kellékeinek elkészítése (öntőtábla, öntőállvány öntőláda, ék). 
Egyszerű gipszrabic készítése műhelyben. 
A rabic szerkezet vázszerkezetének elkészítési módjai. 
Függőleges rabic készítés. 
Vízszintes rabic készítés öntött, nyomott, csapott technológiával. 
Álmennyezet, álboltozat készítés nyomott technológiával. 
Kitűzési felrajzolási munkák. 
Fémváz szerkezet készítés. 
Vezetősávok vezetőszintek kialakítása. 
Alapréteg felhordása a váz szerkezetre. 
Alapréteg kiegyenlítés vakolási technika alkalmazásával. 
Felület besimítás élő gipszhabarcs felhasználásával. 
Felület besimítás lassított kötésű gipszhabarcs felhasználásával. 
Összedolgozási, javítási technikák. 
Rabicolt felület bontása. 
Kiváltások kivágások rabic felületben. 
 

10271-12 Műkő - és sírkőkészítő munkák 
*Három évfolyamos oktatás esetén a 1/9. évfolyamot követően 

 
Műkő- és sírkőkészítő munkák gyakorlata 
 

Témakörök 
 
Műkőelemek gyártása 
Lemezszerű elemek (könyöklőpárkányok, fedlapok, különböző 
burkolóelemek készítése különböző anyagú formák felhasználásával. 
Forma előkészítés és forma kezelés lemezszerű műkőelem öntéses eljárással 
történő gyártásához, a szükséges vasszerelés elkészítése. 
Forma előkészítés és forma kezelés lemezszerű műkőelem stamfolásos 
eljárással történő gyártásához, a szükséges vasszerelés elkészítése. 
Legyártott lemezszerű műkőelemek leszedése a munkaasztalról, a termék 
szakszerű szállítása, tárolása, utókezelése. 
Műkőtermék előállítása összetett formák felhasználásával, öntéses, préseléses 
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stamfolásos eljárással és a szükséges vasszerelés elkészítése.  
Profilos termékek készítése összetett forma vagy húzott gipszforma 
felhasználásával, a szüksége vasszerelés elkészítése mellett öntéses és 
préseléses eljárással. 
Vízorr kialakítása szabadkézi húzó sablon felhasználásával, előre gyártott 
vízorr lécek elhelyezésével. 
A stamfolással készült termékek látható felületének besimítása 
célszerszámok alkalmazásával. 
Vízorr kialakítás vízorr húzó célszerszámmal. 
Üreges termékek készítése préseléssel, forma maggal, homok maggal. 
Műkő díszítő elemek elkészítése tömör és üreges megoldással. 
A megdolgozott műkőfelületek tömítése és utókezelése. 
Termékmozgatás és tárolás. 
 

10273-12 Kőfaragó munkák 
*Három évfolyamos oktatás esetén a 2/10. évfolyamot követően 

 
Kőfaragómunkák gyakorlat 
 

Témakörök 
 
Kézi kőfaragás 
Kövek mozgatása hagyományos módon. 
A kövek mozgatásának munkavédelmi előírásai. 
Kövek előkészítése a kézi faragás feltételeinek megfelelően. 
A kövek felhelyezése a megmunkálás helyszínére. 
A kövek rögzítése beállítása a faragási magasságba. 
Kiindulási pont, pontok meghatározása feljelölése a kőfelületre. 
Az alapsík ellenőrzése. 
Síkbanézés eszközei a síkbanézés szakmai műveletei. 
Durva faragás spiccelés, fogasolás stokkolási, reibolási műveletek szakmai 
megoldásának folyamata. 
A kőtömb kváderba faragása az elkészített alapsíkhoz igazodóan. 
A kváderba faragás technológiai folyamata kéziszerszámok alkalmazásával. 
Egyszerű és összetett tagozatok felrajzolása fej sablonok segédeszközök és 
mérő valamint rajzeszközök alkalmazásával. 
A rézsű berajzolása, fontosságának megértetése. 
A rézsű faragás technológiai folyamata. 
A tagozatok megfaragásának technológiai folyamata  
Tömbkövek alakítása kézi és gépi technológiákkal, hasítása  
Kövek felületi megjelenítésének (textúrájának) változatai durva és finom 
felületi megmunkálások. 
Forgástestek, tagozatok faragása. 
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Forgástestek és áttörések faragása. 
Kőfelületek megdolgozása az elvárt felületi megjelenésig. 
 

10272-12 Épületszobrász munkák 
*Három évfolyamos oktatás esetén a 2/10. évfolyamot követően 

 
Épületszobrász munkák gyakorlat 
 

Témakörök 
 

Különböző anyagú és szerkezetű formák készítése 
Forma készítés alap és segédanyagainak bemutatása. 
Sellak és formaleválasztó anyagok készítése használatának megismerése. 
Keretforma készítés fa, gipsz felhasználásával. 
Gipszkeret forma készítés. 
Gipszdarabforma készítés téglatest alakú mintáról. 
Gipsz stikli forma összetett mintáról. 
Gipszdarabforma készítés forgástestről. 
Egyenes és íves húzott gipszforma készítés profilos aláfogást nem tartalmazó 
gipsz és műkő termékek elállításához. 
Vályúforma készítés. 
Vakforma (kopogtatóforma) készítés agyagból elkészített mintáról. 
Enyvforma tükörforma készítés aláfogást tartalmazó és lapos plasztikájú 
mintákról. 
Enyv köpenyes forma készítés díszített és magas megjelenésű mintákról. 
Az enyvformák használat előtti kezelése. 
Elhasználódott enyvformák felújítása. 
Kombinált formakészítés (gipsz darabforma és enyvforma). 
Gumi tükörforma készítés. 
Gumi darabforma. 
Gumiköpenyes forma. 
Műgyantaforma készítés. 
Műkőforma készítés. 
Agyag vagy plasztilinforma készítés. 

 
Gipsztermékek gyártása és elhelyezése 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 2/10. évfolyamot követően 
 

Egyenes tömör és üreges gipszlécek gyártása gipszhúzó sablonok 
felhasználásával. 
Íves tömör és üreges termékek gyártása gipszhúzó sablonok 
felhasználásával. 
Egyenes és tömör sima és mintás gipszlécek gyártása a különböző anyagú és 

659 



 

szerkezeti megoldású formák felhasználásával. 
Forgástestek gyártása a forgástest kialakító sablonok segítségével. 
Forgástestek kialakítása üreges és tömör változatban a formák 
felhasználásával, üregkialakítás szabadkézzel és sablonnal. 
Gipsztermék gyártás helyszíni húzással, összedolgozási technikák. 
Gipsztermékek méretre szabása, gérvágások , gipszalakzatok ,gipszminták 
kialakítása 
Egyszerű gipszminták készítés húzott gipszelemekből. 
Elhelyezendő termékek helyének kitűzése, felületek előkészítése. 
Elhelyezés ragasztásos eljárással. 
Elhelyezés ragasztásos, csavarozásos, ragasztásos és csavarásos rögzítési 
eljárással. 
Elhelyezés kötözéses eljárással. 
Egyedi gipsztermék felszerelése, rögzítése. 
Összedolgozások és javítások az elhelyezés során. 
Elhelyezett gipsztermékek felületvédelme. 
 

10271-12 Műkő - és sírkőkészítő munkák 
*Három évfolyamos oktatás esetén a 2/10. évfolyamot követően 

 
Műkő- és sírkőkészítő munkák gyakorlata 
 

Témakörök 
 

Helyszíni műkőkészítés 
Helyszíni munkákról felmérés és gyártásterv készítés.  
Helyszíni kitűzési munkák (síkok, magasságok, lépcsőkiosztás). 
A helyszíni munkafelület előkészítése, rabicolási feladatok, grundolás. 
Helyszíni sík műkőkészítés tégla alapfelületre. 
Helyszíni sík műkőkészítés beton alapfelületre. 
Anyag meghatározás és anyag előkészítés. 
A műkőréteg alapfelületének elkészítése. 
Műkőréteg felhordási technikák gyakorlása. 
Felhordott műkőfelület besimításának technikai megoldásai, dilatációs 
hézagok kialakítása dilata húzó célszerszámmal. 
Vaknútok kialakítása. 
Utólagos dilatációs hézag kialakítás. 
Helyszínen készített műkövek utókezelése. 
Felület megdolgozás valamennyi változatban (száraz és nedves csiszolás, 
finom és durva kőszerű megmunkálás). 
Lépcső burkolat, szegélyek, könyöklőpárkányok elkészítése helyszíni 
felhordással (öntés, stamfolás). 
Helyszínen felhordott műkövek javítása. 
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Méret ellenőrzés a szabványelőírásoknak figyelembevételével. 
A keletkezett törmelék, gyártási hulladék kezelése a környezetvédelmi 
szabályok figyelembevételével. 

 
Kőfelületek megdolgozása 
Régi és új műkőtermékek megdolgozásának módjai, rendszerezése. 
Kézi megdolgozási eljárások (csiszolás, stokkolás , pekkelés, störcölés, 
rovátkolás sprengelés). 
Előre gyártott termékek finom kőszerű megdolgozása kézi szerszámokkal és 
eszközökkel. 
Előre gyártott termékek durva kőszerű megoldás kéziszerszámokkal. 
Gépi megdolgozási eljárások (csiszolás. stokkolás , pekkelés, störcölés, 
rovátkolás) technológiája és minőségi követelménye. 
Előre gyártott termékek finom kőszerű megdolgozás elektromos kézi kis 
gépekkel. 
Előre gyártott termékek durva kőszerű megdolgozás elektromos kézi kis 
gépekkel. 
Helyszíni megdolgozások rendszerezése. 
Helyszínen felhordott műkő megdolgozása kézi eszközökkel.  
Helyszínen felhordott műkő megdolgozása gépi eszközökkel.  
Műkőtermék megdolgozása fényezésig. 
Előre gyártott műkőtermékek megdolgozása telepített üzemben. 
Hézagolások, dilatáció sérülések javítása új és régi terméken. 
Kész termékek hibáinak javítása, javítási technikák. 
Utánfaragásos felújítási munkák. 
Régi felületek tisztítása, felújítása. 
Régi felületek tisztítása jos eljárással. 
Lépcsők javítása hagyományos technológiával. 
Lépcsők felújítása műgyanta kötőanyag felhasználással. 
Lépcső felújítása előre gyártott elemek beépítésével. 
Gépek használatára vonatkozó munkavédelmi szabályok. 
Sírkőtisztítás és felújítási technikák. 
A kézi és gépi csiszoláshoz alkalmazott csiszolóanyagok. 
A megmunkálás javítás minőségi követelményei. 
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II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 
 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 
 
 
Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 
10273-12 
Kőfaragó munkák 

Kőfaragómunkák gyakorlat 
Kézi kőfaragás 

10272-12 
Épületszobrász munkák 

Épületszobrász munkák gyakorlat  
Gipszhúzó sablonok készítése 
Különböző anyagú és szerkezetű formák 
készítése 
Rabicolási technikák 

10271-12 
Műkő - és sírkőkészítő munkák 

Műkő- és sírkőkészítő munkák 
gyakorlat 
Műkőelemek gyártása 
Helyszíni műkőkészítés 

 
  

662 



 

10273-12 Kőfaragó munkák 
*Két évfolyamos oktatás esetén a 1. évfolyamot követően 

 
Kőfaragómunkák gyakorlat 

 
  Témakörök 
 

Kézi kőfaragás  
Kövek mozgatása hagyományos módon. 
A kövek mozgatásának munkavédelmi előírásai. 
Kövek előkészítése a kézi faragás feltételeinek megfelelően. 
A kövek felhelyezése a megmunkálás helyszínére. 
A kövek rögzítése beállítása a faragási magasságba. 
Kiindulási pont, pontok meghatározása feljelölése a kőfelületre. 
Az alapsík ellenőrzése. 
Síkbanézés eszközei a síkbanézés szakmai műveletei. 
Durva faragás spiccelés, fogasolás, stokkolási, reibolási műveletek szakmai 
megoldásának folyamata. 
A kőtömb kváderba faragása az elkészített alapsíkhoz igazodóan. 
A kváderba faragás technológiai folyamata kéziszerszámok alkalmazásával. 
Egyszerű és összetett tagozatok felrajzolása fej sablonok segédeszközök és 
mérő valamint rajzeszközök alkalmazásával. 
A rézsű berajzolása, fontosságának megértetése. 
A rézsű faragás technológiai folyamata. 
A tagozatok megfaragásának technológiai folyamata  
Tömbkövek alakítása kézi és gépi technológiákkal, hasítása  
Kövek felületi megjelenítésének (textúrájának) változatai durva és finom 
felületi megmunkálások. 
Forgástestek, tagozatok faragása. 
Forgástestek és áttörések faragása. 
Kőfelületek megdolgozása az elvárt felületi megjelenésig. 
 

10272-12 Épületszobrász munkák  
*Két évfolyamos oktatás esetén a 1. évfolyamot követően 

 
Épületszobrász munkák gyakorlat 
 
Témakörök 

 
Gipszhúzó sablonok készítése 
Profilok tervezése átmásolása sablon lemezre.  
Profil megrajzolási technikák (kivágott kartonpapírsablon mentén 
indigózással, szerkesztéssel. 
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Profil kivágási technikák kézi lemezvágó ollóval, gépi lemezvágóval, kivágás 
vésővel lézeres kivágás. 
Profil kireszelése a berajzolt vonal mentén kézi fém reszelővel. 
Sablon faalkotóinak előkészítése leszabása a sablon készítés szabályainak 
figyelembevételével. 
A profilfa kivágása a profillemez rajzolatához igazodóan. 
A sablonalkotó részeinek összeállítása a derékszögrendszert 
figyelembevételével. 
A sablon vezetéséhez szükséges vezetőlécek kiválasztása felszerelése a 
munkaasztalra. 
Sablonkészítés egyenes tömör húzáshoz. 
Maghúzó sablonkészítés egyenes üreges húzáshoz. 
Sablonkészítés kétirányú húzáshoz. 
Egy forgáspontból működő sablonkészítés ív és teljes körhúzáshoz. 
Több forgáspontból működő sablonkészítés íves húzáshoz. 
Forgástest kialakító sablonok (függőleges tengely körül forgó sablon, 
gipszeszterga, vízszintes tengelykörül forgó sablon). 
Íves vezetőléc mellett működő sablon. 
Íves asztalon működő sablon. 
Helyszíni egyenes húzó sablon függőleges, vízszintes felületen működő 
sablon. 
Állítható helyszíni egyenes húzó sablon. 
Helyszíni ívhúzó sablonok (forgáspontból működő, forgástengelyű, íves 
vezetőléc mellett működő ). 
Szabadkézi és lehúzó sablonkészítés. 

 
Különböző anyagú és szerkezetű formák készítése 
Forma készítés alap és segédanyagainak bemutatása. 
Sellak és formaleválasztó anyagok készítése használatának megismerése. 
Keretforma készítés fa, gipsz felhasználásával. 
Gipszkeret forma készítés. 
Gipszdarabforma készítés téglatest alakú mintáról. 
Gipsz stikli forma összetett mintáról. 
Gipszdarabforma készítés forgástestről. 
Egyenes és íves húzott gipszforma készítés profilos aláfogást nem tartalmazó 
gipsz és műkő termékek elállításához. 
Vályúforma készítés. 
Vakforma (kopogtatóforma) készítés agyagból elkészített mintáról. 
Enyvforma tükörforma készítés aláfogást tartalmazó és lapos plasztikájú 
mintákról. 
Enyv köpenyes forma készítés díszített és magas megjelenésű mintákról. 
Az enyvformák használat előtti kezelése. 
Elhasználódott enyvformák felújítása. 
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Kombinált formakészítés (gipsz darabforma és enyvforma). 
Gumi tükörforma készítés. 
Gumi darabforma. 
Gumiköpenyes forma. 
Műgyantaforma készítés. 
Műkőforma készítés. 
Agyag vagy plasztilinforma készítés. 
 
Rabicolási technikák 
Rabicolás technológiája, felhasználási területe. 
Rabicolás szerszámai, eszközei. 
Rabicolás kellékeinek elkészítése (öntőtábla, öntőállvány öntőláda, ék). 
Egyszerű gipszrabic készítése műhelyben. 
A rabic szerkezet vázszerkezetének elkészítési módjai. 
Függőleges rabic készítés. 
Vízszintes rabic készítés öntött, nyomott, csapott technológiával. 
Álmennyezet, álboltozat készítés nyomott technológiával. 
Kitűzési felrajzolási munkák. 
Fémváz szerkezet készítés. 
Vezetősávok vezetőszintek kialakítása. 
Alapréteg felhordása a váz szerkezetre. 
Alapréteg kiegyenlítés vakolási technika alkalmazásával. 
Felület besimítás élő gipszhabarcs felhasználásával. 
Felület besimítás lassított kötésű gipszhabarcs felhasználásával. 
Összedolgozási, javítási technikák. 
Rabicolt felület bontása. 
Kiváltások kivágások rabic felületben. 
 

10271-12 Műkő - és sírkőkészítő munkák 
*Két évfolyamos oktatás esetén a 1. évfolyamot követően 

 
Műkő- és sírkőkészítő munkák gyakorlat 

 
Témakörök 
 

Műkőelem gyártás 
Lemezszerű elemek (könyöklőpárkányok, fedlapok, különböző 
burkolóelemek készítése különböző anyagú formák felhasználásával. 
Forma előkészítés és forma kezelés lemezszerű műkőelem öntéses eljárással 
történő gyártásához, a szükséges vasszerelés elkészítése. 
Forma előkészítés és forma kezelés lemezszerű műkőelem stamfolásos 
eljárással történő gyártásához, a szükséges vasszerelés elkészítése. 
Legyártott lemezszerű műkőelemek leszedése a munkaasztalról, a termék 
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szakszerű szállítása, tárolása, utókezelése. 
Műkőtermék előállítása összetett formák felhasználásával, öntéses, préseléses 
stamfolásos eljárással és a szükséges vasszerelés elkészítése.  
Profilos termékek készítése összetett forma vagy húzott gipszforma 
felhasználásával, a szüksége vasszerelés elkészítése mellett öntéses és 
préseléses eljárással. 
Vízorr kialakítása szabadkézi húzó sablon felhasználásával, előre gyártott 
vízorr lécek elhelyezésével. 
A stamfolással készült termékek látható felületének besimítása 
célszerszámok alkalmazásával. 
Vízorr kialakítás vízorr húzó célszerszámmal. 
Üreges termékek készítése préseléssel, forma maggal, homok maggal. 
Műkő díszítő elemek elkészítése tömör és üreges megoldással. 
A megdolgozott műkőfelületek tömítése és utókezelése. 
Termékmozgatás és tárolás. 
 
Helyszíni műkőkészítés  
Helyszíni munkákról felmérés és gyártásterv készítés.  
Helyszíni kitűzési munkák (síkok, magasságok, lépcsőkiosztás). 
A helyszíni munkafelület előkészítése, rabicolási feladatok, grundolás. 
Helyszíni sík műkőkészítés tégla alapfelületre. 
Helyszíni sík műkőkészítés beton alapfelületre. 
Anyag meghatározás és anyag előkészítés. 
A műkőréteg alapfelületének elkészítése. 
Műkőréteg felhordási technikák gyakorlása. 
Felhordott műkőfelület besimításának technikai megoldásai, dilatációs 
hézagok kialakítása dilata húzó célszerszámmal. 
Vaknútok kialakítása. 
Utólagos dilatációs hézag kialakítás. 
Helyszínen készített műkövek utókezelése. 
Felület megdolgozás valamennyi változatban (száraz és nedves csiszolás, 
finom és durva kőszerű megmunkálás). 
Lépcső burkolat, szegélyek, könyöklőpárkányok elkészítése helyszíni 
felhordással (öntés, stamfolás). 
Helyszínen felhordott műkövek javítása. 
Méret ellenőrzés a szabványelőírásoknak figyelembevételével. 
A keletkezett törmelék, gyártási hulladék kezelése a környezetvédelmi 
szabályok figyelembevételével. 

****** 

1.3.5 A fémipari szakmacsoportban oktatott szakmáink 

1.3.5.1 Szakképzési kerettanterv a 34 521 10 szerszámkészítő szakképesítéshez 
1.65. 

666 



 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 

a 

34 521 10 
SZERSZÁMKÉSZÍTŐ 
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 
I. A szakképzés jogi háttere 
 
A szakképzési kerettanterv      
      

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

valamint      
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  
– a(z) 34 521 10 Szerszámkészítő szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet   
alapján készült.       
 
II. A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 34 521 10  
 
A szakképesítés megnevezése: Szerszámkészítő 
 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet 
 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet 
 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 
 
Elméleti képzési idő aránya: 30% 
 
Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra; a 10. évfolyamot 
követően 140 óra; 
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2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 
 
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 
 

vagy iskolai előképzettség hiányában 
 
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében az 5. Gépészet 
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 
 
Szakmai előképzettség: - 
 
Előírt gyakorlat: - 
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
Pályaalkalmassági követelmények: - 
 
IV. A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 
alkalmazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 
- - 

 
Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 
részletei az alábbiak: nincs 
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 
nincs. 
 
VIII. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  
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évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv 
nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 
Ögy  140  140 
10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 
Ögy  140  140 
11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 
Összesen: 2366 óra  2608 óra 

 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv 
nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 
Ögy  160 óra  160 óra 
2. évfolyam 31,5 óra/hét 1008 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 
Összesen: 2302 óra  2540 óra 

 
 

669 



 

1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai 
követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 
1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

0,5  

140 

  

140 

  0,5  

160 

  

11499-12 
Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás II.     0,5    0,5  

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.     2    2  

10163-12 
Gépészeti 
munkabiztonság 
és környezet-
védelem 

Munkavédelem 1      1    

Elsősegélynyújtás 
gyakorlata 

 1      1   

10162-12 
Gépészeti alapozó 
feladatok 

Gépészeti 
alapozó feladatok 

2      2    

Gépészeti 
alapozó feladatok 
gyakorlata 

 4      4   

10173-12 
Anyagvizsgálatok 
és geometriai 
mérések 

Szakmai 
anyagismeret és 
anyagvizsgálat 

  3    3  1  

Anyagvizsgálat 
és gépészeti 
mérések 

   3    2  3 
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gyakorlata 

10192-12 
Szerszám- és 
készülékgyártás 

Szerszám és 
készülékgyártás 

1  4  3,5  4  3  

Szerszám és 
készülékgyártás 
gyakorlata 

 5  11  7  12  12 

10193-12 
Szerszámok és 
készülékek 
üzemeltetése, 
karbantartása 

 
Üzemeltetés és 
karbantartás 
 

  2  2  2  2  

 
Üzemeltetés és 
karbantartás 
gyakorlata 
 

     8    8 

Összes óra 4,5  10   9 14   8 15 12,5  19 8,5 23 
Összes óra 14,5 140 23 140 23 31,5 160 31,5 

 
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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2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 
követelménymodul 

Tantárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 

Óraszám 
Összesen 

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

e gy ögy e gy ögy e gy e gy ögy e gy 

11500-12  
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság  

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

18  

140 

  

140 

  18 18  

160 

  18 

Munkavédelmi 
alapismeretek 

4      4 4    4 

Munkahelyek kialakítása 4      4 4    4 
Munkavégzés személyi 
feltételei 

2      2 2    2 

Munkaeszközök 
biztonsága 

2      2 2    2 

Munkakörnyezeti hatások 2      2 2    2 
Munkavédelmi jogi 
ismeretek 

4      4 4    4 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.     16  16   16  16 

Munkajogi alapismeretek     4  4   4  4 
Munkaviszony létesítése     4  4   4  4 
Álláskeresés     4  4   4  4 
Munkanélküliség     4  4   4  4 

11497-12 
Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I.     64  64   64  64 

Nyelvtani rendszerzés I.     10  10   10  10 
Nyelvtani rendszerezés II.     10  10   10  10 
Nyelvi készségfejlesztés     24  24   24  24 
Munkavállalói szókincs     20  20   20  20 
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10163-12 
Gépészeti 
munkabiztonság és 
környezetvédelem 

Munkavédelem 36      36 36    36 
Munkabiztonság  12       12     
Tűzvédelem 12       12     
Környezetvédelem 12       12     
Elsősegélynyújtás 
gyakorlata 

 36     36  36   36 

Elsősegélynyújtás alapjai   12       12    

Munka- és 
környezetvédelem a 
gyakorlatban 

 12       12    

Sérülések ellátása  12       12    

10162-12 
Gépészeti alapozó 
feladatok 

Gépészeti alapozó 
feladatok 

72      72 72    72 

Műszaki dokumentációk 18       18     
Gépészeti alapmérések 18       18     
Anyagismeret, 
anyagvizsgálat 

18       18     

Fémek alakítása 18       18     

Gépészeti alapozó 
feladatok gyakorlata  

 144     144  144   144 

Műszaki dokumentációk  36       36    
Gépészeti alapmérések  36       36    
Anyagismeret, 
anyagvizsgálat 

 36       36    

Gépészeti alapismeretek  36       36    

10173-12 
Anyagvizsgálatok és 
geometriai mérések 

Szakmai anyagismeret és 
anyagvizsgálat 

  108    108 108  32  140 

Szakmai anyagismeret   36     36  11   
Roncsolásos és 
roncsolásmentes 
anyagvizsgálatok 

  36     36  11   
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Mérőeszközök, 
mérőberendezések 

  36     36  10   

Anyagvizsgálat és 
gépészeti mérések 
gyakorlata  

   108   108  72  96 168 

Roncsolásos 
anyagvizsgálatok 

   36     24  32  

Roncsolásmentes 
anyagvizsgálatok 

   36     24  32  

Mérőeszközök használata    36     24  32  

10192-12 
Szerszám- és 
készülékgyártás 

Szerszám- és 
készülékgyártás 

36  144  112  292 144  96  240 

Szerszámkészítés, 
hőkezelési eljárások 
alapjai 

9  36  36   36  36   

Készülékelemek 9  36  18   36  18   

Szikraforgácsolás alapjai 9  36  28   36  24   

Irányítás és 
vezérléstechnika elmélete 

9  36  30   36  18   

Szerszám- és 
készülékgyártás 
gyakorlata 

 180  396  224 800  432  384 816 

Szerszámok gyártása, 
szikraforgácsolás, 
hőkezelés, szerelés  

 72  136  96   144  144  

Készülékelemek gyártása, 
összeállítása 

 54  144  64   144  144  

Irányítás és 
vezérléstechnika  

 54  116  64   144  96  
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10193-12 
Szerszámok és 
készülékek 
üzemeltetése, 
karbantartása 

Üzemeltetés és 
karbantartás   

 
 

140 

72  

 
 

140 

64  136 72  

 
 

160 

64  136 

Szerszámok és készülékek 
gépeinek működtetése 

  24  24   24  24   

Karbantartás   24  20   24  20   
Általános üzemeltetés és 
karbantartás 

  24  20   24  20   

Üzemeltetés és 
karbantartás gyakorlata      256 256    256 256 

Szerszámok és készülékek 
gépeinek használata 

     144     144  

Karbantartási műveletek      56     56  

 
Általános üzemeltetés és 
karbantartás gyakorlata 

     56     56  

Összesen: 162  360 324 504 256 480 2086 450 684 272 736 2142 
Összesen: 522 828 736 2366 1134 1008 2302 
Elméleti óraszámok/aránya 742 / 31,36% 722 / 31,36% 
Gyakorlati óraszámok/aránya  1624 / 68,64%  1580 / 68,64% 

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 
teljesülnie. 
 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A  
11500-12 azonosító számú 

 
Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

11500-12 
Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 

M
un

ka
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m
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ek
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ti 
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so
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M
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i j
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i 
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m
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 
jelentőségét 

x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 

 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 
szervezési feltételeivel kapcsolatos 
munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 
követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 
képviselővel együttműködve részt vesz a 
munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 
megbetegedések hátrányos következményei 

x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 
szabályozása 

x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 
feltételei 

  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 
Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 
munkahelyeken 

     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  
Biztonsági szín- és alakjelek  x     
Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 
Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Visszacsatolási készség x    x  
Irányíthatóság   x  x  
Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Rendszerező képesség x    x x 
Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  
Helyzetfelismerés  x  x x  
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Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 18 óra/18 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 
kompetenciák elsajátíttatása. 
Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 
 

Témakörök  
 

Munkavédelmi alapismeretek 4 óra/4 óra 
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági 
és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására 
szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és 
szervezeti feltételeinek értelmezése.  

 
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember 
egészségére és testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 
munkakörnyezet kóroki tényezők. 
 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége 
a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések 
megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a 
biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések 
fogalma, fajtái és rendeltetésük. 

 
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 
 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.  
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Munkahelyek kialakítása 4 óra/4 óra 
Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

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

Szociális létesítmények 
 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  
 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 
 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és 

kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 
 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 
felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző 
vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

 
Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 
anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése. 

   
Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai. 
 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 
 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 
 

Munkavégzés személyi feltételei 2 óra/2 óra 
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 
alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 
munkavédelmi ismeretek. 
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 
Munkaeszközök biztonsága 2 óra/2 óra 
Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 
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Munkaeszközök dokumentációi 
 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-
megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 
dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 
 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

 
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 
 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és 

emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. 
Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, 
ergonómiai követelmények. 

 
Munkakörnyezeti hatások 2 óra/2 óra 
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok 
és keverékek, stressz). 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások, 
valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés 
lehetőségei.  
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége 
a munkahelyen. 
 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 
biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések 
megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége. 

 
Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra/4 óra 
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének 
megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben 
meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 
követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, 
munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 
törvény, illetve a Kormány, az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási 
területei a további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a 
munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 
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Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 
üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

  
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 
ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok. 

 
Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések 
fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés 
eszköze. 

 
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 
lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 
Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 
jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 
1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 
1.4. házi feladat x   - 
1.5. teszt x   - 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel  

x x  

A tanult (vagy egy 
választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 
ártalmai 

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

11499-12 azonosító számú 
 

Foglalkoztatás II. 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 

684 



 

A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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FELADATOK 
Munkaviszonyt létesít  x  x     
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat     x    
Feltérképezi a karrierlehetőségeket      x   
Vállalkozást hoz létre és működtet       x  
Motivációs levelet és önéletrajzot készít      x   
Diákmunkát végez    x     

SZAKMAI ISMERETEK 
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 
munkavállaló felelőssége  x  x     
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák  x x      
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)  x x      
Álláskeresési módszerek     x    
Vállalkozások létrehozása és működtetése       x  
Munkaügyi szervezetek      x   
Munkavállaláshoz szükséges iratok    x     
Munkaviszony létrejötte    x     
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései  x  x     
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 
lehetőségei      x  x  
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 
pályaválasztási tanácsadás)       x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Köznyelvi olvasott szöveg megértése  x x x  x  
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban  x  x  x  x 
Elemi szintű számítógéphasználat  x x  x  x  
Információforrások kezelése  x  x  x  x 
Köznyelvi beszédkészség  x  x x  x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Önfejlesztés x  x  x  x  
Szervezőkészség     x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő készség    x x  x  
Határozottság  x  x  x  x 
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Logikus gondolkodás  x x x  x  
Információgyűjtés  x  x  x  x 
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2. Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra 
A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 
elsajátítására. 

 
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 
 

Témakörök  
 

Munkajogi alapismeretek 4 óra 
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 
(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 
együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott 
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: a tipikus 
munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, 
háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 
munka.  

 
Munkaviszony létesítése 4 óra 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 
munkáltató által kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 
összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 
 
Álláskeresés 4 óra 
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 
támogatások ismerete. 
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, 
önéletrajzban szereplő e-mail cím és fénykép megválasztása, motivációs levél 
felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), 
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 
(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs 
Portál (NPP).  
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 
szerepe. 
 
Munkanélküliség 4 óra 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 
megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való 
törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 
munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 
közfoglalkozatás főbb szabályai. 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 
béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 
pszichológiai tanácsadás. 
 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Tanterem 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x   - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. vita  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 
1.5. szerepjáték  x  - 
1.6. házi feladat   x - 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  
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ni
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1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x   - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x   - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x   - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x   - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x   - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Leírás készítése  x  - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

 x  - 

2.3. Tesztfeladat megoldása  x  - 
 

A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
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értékeléssel.  
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 

N
ye

lv
ta

ni
 

re
nd

sz
er

ez
és

 I.
 

N
ye

lv
ta

ni
 

re
nd

sz
er

ez
és

 II
. 

N
ye

lv
i 

ké
sz

sé
gf

ej
le

sz
té

s 

M
un

ka
vá

lla
ló

i 
sz

ók
in

cs
 

FELADATOK 
Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 
vonatkozással) 

x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 
formanyomtatványt kitölt 

x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 
együttműködés melletti munkát végez 

   x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Idegen nyelven:         

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok       

x 

a munkakör alapkifejezései       x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 
nyelven 

x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 
feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 
való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Nyelvi magabiztosság  x  x  x   
Kapcsolatteremtő készség    x  x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Információgyűjtés    x  x   
Analitikus gondolkodás      x   
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3. Foglalkoztatás I. tantárgy 64 óra/64 óra 
A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 
szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű 
alap adatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló 
idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a 
munkáját.  
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy 
alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, 
illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve 
történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 
nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó 
társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon 
meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  
Idegen nyelvek 

 
Témakörök 

 
Nyelvtani rendszerezés I. 10 óra/10 óra 
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 
vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 
kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a 
jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű 
mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a 
diák alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett 
feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az 
elvégezendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó 
kérdések megértésére, valamint a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű 
mondatokban is képes lesz reagálni. 
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető 
igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 
Nyelvtani rendszerezés II. 10 óra/10 óra 
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a 
jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, 
szükségesség) - használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen 
nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. 
Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven 
feltett kérdésekre a választ kihasználva a 3 alapvető igeidő, a segédigék által 
biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend 
alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy 
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munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő 
maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi 
meghallgatás során.  

 
Nyelvi készségfejlesztés  24 óra/24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív 
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/   

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen 
nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási 
képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 
alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási 
képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok 
kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa 
a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 
szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 
kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen 
nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a 
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv 
szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási 
témakörök elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörök: 
- személyes bemutatkozás 
- a munka világa 
- napi tevékenységek, aktivitás 
- étkezés, szállás 
 
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival 
ismerkedik meg a nyelvtanuló. 
 
Munkavállalói szókincs  20 óra/20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 
 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon mutatkozni 
kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén 
alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 
Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. 
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör 
tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt 
kifejezéseket sajátítja el. 

694 



 

 
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 
formában zajlik. 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak, mind a módszerek, 
mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. megbeszélés   x - 
1.3. szemléltetés   x - 
1.4. kooperatív tanulás  x  - 
1.5. szerepjáték  x  - 
1.6. házi feladat x   - 

1.7. 
digitális alapú 
feladatmegoldás 

x   - 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x   - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x  x - 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x   - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Levélírás x   - 
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2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x   - 

3. Komplex információk körében     
3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

  x - 

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x - 
 

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

10163-12 azonosító számú 
 

Gépészeti munkabiztonság és 
környezetvédelem 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10163-12 azonosító számú, Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök 
oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10163-12  
Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 

Munkavédelem  
Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 

M
un

ka
bi

zt
on

sá
g 

Tű
zv

éd
el

em
 

K
ör

ny
ez

et
vé

de
le

m
 

El
ső

se
gé

ly
ny

új
tá

s 
al

ap
ja

i 

M
un

ka
- é

s 
kö

rn
ye

ze
tv

éd
el

em
 a

 
gy

ak
or

la
tb

an
 

Sé
rü

lé
se

k 
el

lá
tá

sa
 

FELADATOK 
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és 
környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, valamint 
a szakmára és egyéb szerelési-javítási technológiára 
vonatkozó előírásokat 

x x x  x  

A munkaterületet és munkakörnyezetet a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelően alakítja ki 

x    x  

Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére, 
tárolására vonatkozó szabályokat 

x x x  x  

Együttműködik a munka-, tűz- és környezetvédelemmel 
kapcsolatos események kivizsgálásában 

x x x  x  

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban x x x  x  
Betartja a tűz- és környezetvédelmi előírásokat  x x  x  
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt x   x  x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi 
szabályok 

x x x  x  

A munkáltatók és a munkavállalók jogai és 
kötelezettségei 

x x x    

A munkahely biztonságos kialakításának követelményei x    x  
A gépek, berendezések, szerszámok használati és 
kezelési utasításai 

x      

Villamos berendezések biztonságtechnikája x x   x  
Az anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai x    x  
Egyéni és kollektív védelmi módok x x x  x  
Munkabiztonsági szimbólumok értelmezése x x x    
Elsősegélynyújtási ismeretek    x x x 
Munkavégzés szabályai x    x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata x    x  
Információforrások kezelése     x  
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, szimbólumok, 
színjelölések értelmezése 

x x x  x  

Gépek, berendezések, szerszámok szakszerű használata x x x x x  
Elsősegélynyújtás    x x  
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség x x x x x  
Határozottság x x x x x  
Felelősségtudat x x x x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x x x x  
Irányítási készség x x x x x  

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Figyelem-összpontosítás x x x x x  
Körültekintés, elővigyázatosság x x x x x  
4. Munkavédelem tantárgy  36 óra/ 36óra 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 
 

A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók 
munkavégzésének kialakítását és önálló gondolkodásra való nevelését. Tegye 
képessé a tanulókat a munka világának, ezen belül a munkavédelem jellemzőinek 
és működésének megértésére. 
 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
Témakörök  

 
Munkabiztonság 12 óra/12óra 
Baleset és a munkahelyi baleset fogalma. 
A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések fajtái. 
Veszélyforrások kialakulása. 
Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények. 
A munkavédelmi oktatás dokumentálása. 
A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 
Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, kockázatértékelés. 
A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések. 
A munkavégzés fizikai ártalmai. 
Zaj- és rezgésvédelem. 
Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma. 
A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény. 
A színek kialakítása. 
A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai. 
Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. 
Villamos berendezések biztonságtechnikája. 
Egyéni és kollektív védelem. 
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Munkaegészségügy. 
Kockázatbecslés. 
Kockázatértékelés. 
Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 
Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 
Jelző és riasztóberendezések. 
Megfelelő mozgástér biztosítása. 
Elkerítés, lefedés. 
Tároló helyek kialakítása. 
Munkahely padlózata. 

 
Tűzvédelem  12 óra/12óra 
Általános tűzvédelmi ismeretek. 
Tűzveszélyességi osztályok, jelölésük. 
Tűzveszélyes anyagok. 
Tűzveszélyes anyagok tárolása. 
Tűzveszélyes anyagok szállítása. 
Tűzveszélyes anyagok dokumentálása. 
Az égés feltételei, az anyagok éghetősége. 
Tűzveszélyes tevékenységek. 
Tűzvédelmi szabályzat. 
A tűzjelzés. 
Teendők tűz esetén. 
Veszélyességi övezet. 
Áramtalanítás. 
Tűzoltás módjai.  
Tűzoltó eszközök. 
Tűzoltó eszközök tárolása beltérben. 
Tűzoltó eszközök tárolása kültereken. 
Porral oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 
Vízzel oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 
Habbal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 
Halonnal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 
Szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.  
Oltóhatás. 
Tűzmegelőzés. 
Tűzjelzés. 
Gépek, berendezések tűzvédelmi előírásai. 
Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előírásai. 
Műszaki mentés. 
Elektromos kábelek elhelyezése, elvezetése. 
Hő és füstelvezető berendezések. 
Jelzőtáblák. 
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Feliratok. 
Irányfények. 
Tűzgátló nyílászárók. 
Tűzvédő festékek. 
Dokumentációk. 

 
Környezetvédelem  12 óra/12óra 
A környezetvédelem területei. 
Természetvédelem. 
Vízszennyezés vízforrások. 
A levegő jellemzői, a levegőszennyezés. 
Globális felmelegedés és hatása a földi életre. 
Hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése tárolása. 
Hulladékgyűjtő szigetek. 
Gyűjtőhelyek kialakítása. 
Veszélyes hulladékok tárolása. 
Veszélyes hulladékok begyűjtése. 
Veszélyes hulladékok feldolgozása. 
Hulladékok feldolgozása. 
Hulladékok újrahasznosítása. 
Hulladékok végleges elhelyezése. 
Hulladékok lebomlása. 
Az ipar hatása környezetre. 
Megújuló energiaforrások. 
Levegőszennyezés. 
Zajszennyezés. 
Hőszennyezés. 
Fényszennyezés. 
Talajszennyezés. 
Nehézfémek. 
Vízszennyezés. 
Szennyvízkezelés. 
Környezetszennyezés egészségi hatásai. 
Fontosabb környezetvédelmi jogszabályok. 
Fontosabb Európai Uniós jogszabályok. 
Fémiparban keletkező szennyezőanyagok. 
Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok felhasználása. 
Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok tárolása. 
Az elhasználódott hűtő-, kenő-, mosófolyadékok hulladékkezelése. 
Az épített környezet védelme. 
Munkahelyi környezet természetbarát kialakítása. 

 
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Tanterem 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. elbeszélés x   - 
1.3. kiselőadás   x - 
1.4. megbeszélés  x  - 
1.5. vita  x  - 
1.6. szemléltetés   x - 
1.7. projekt  x  - 
1.8. kooperatív tanulás  x  - 
1.9. szimuláció   x - 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

  

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 
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A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

5. Elsősegélynyújtás gyakorlata tantárgy 36 óra/ 36 óra 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt vagy azon kívül is a tanulók 
képesek legyenek felismerni a balesetek során keletkezett sérüléseket és képesek 
legyenek az elsősegélynyújtás elvégzésére. 
 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 
 

Témakörök  
 

Az elsősegélynyújtás alapjai 12 óra/ 12 óra 
Mentőhívás módja. 
Teendők a baleset helyszínén. 
Elsősegély nyújtásának korlátai. 
A baleseti helyszín biztosítása. 
Vérkeringés, légzés vizsgálata. 
Heimlich-féle műfogás. 
Rautek-féle műfogás. 
Elsősegélynyújtás vérzések esetén. 
Életveszély elhárítása. 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 
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Újraélesztés.  
Mellkasnyomás technikája  
Légútbiztosítás lehetőségei. 
Légút akadálymentesítése. 
Lélegeztetés. 
Fizikális vizsgálat. 
Stabil oldalfekvő helyzet alkalmazása. 
Az eszméletlenség veszélyei. 
A sokk tünetei, veszélyei, ellátása.  
Idegen test eltávolítása szemből, orrból, fülből. 
Agyrázkódás tünetei, veszélyei, ellátása. 
Koponyasérülés tünetei, veszélyei, ellátása. 
Bordatörés tünetei, veszélyei, ellátása. 
Végtagtörések. 
Hasi sérülések.  
Gerinctörés tünetei, veszélyei, ellátása. 
Áramütés veszélyei. 
Áramütött személy megközelítése. 
Áramtalanítás. 
Áramütött személy ellátása. 
Égési sérülés súlyosságának felmérése, ellátása. 
Fagyás, tünetei, veszélyei és ellátása. 
Mérgezések tünetei, fajtái, ellátása. 
Leggyakrabban előforduló mérgezések. 
Marószerek okozta sérülések veszélyei, ellátása. 
Rosszullétek. 
Ájulás tünetei, ellátása. 
Epilepsziás roham tünetei, ellátása. 
Szív eredetű mellkasi fájdalom tünetei, ellátása. 
Alacsony vércukorszint miatti rosszullét tünetei, ellátása. 

 
Munka- és környezetvédelem a gyakorlatban 12 óra / 12óra 
Veszélyforrások kialakulása. 
Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények. 
Személyi védőfelszerelések helyének meghatározása, tárolása. 
A munkavédelmi oktatás dokumentálása. 
A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 
Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, kockázatértékelés. 
A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések. 
A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések helyének meghatározása, 
elhelyezése. 
A megfelelő biztonsági jelzés kiválasztása. 
A munkavégzés fizikai ártalmai. 
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Zaj- és rezgésvédelem. 
Zaj és rezgésvédelem védőeszközeinek fajtái, alkalmazásuk. 
Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma. 
A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény. 
A színek kialakítása. 
A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai. 
Hegesztő munkahelyek kialakítása, védő eszközök alkalmazása. 
Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. 
Anyagmozgatás gépeinek, eszközeinek biztonságos használata, védőeszközök 
alkalmazása. 
Villamos berendezések biztonságtechnikája, speciális védőeszközök 
bemutatása, használata. 
Egyéni és kollektív védelem. 
Munkaegészségügy. 
Kockázatbecslés. 
Kockázatértékelés. 
Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 
Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 
Jelző és riasztóberendezések. 
Megfelelő mozgástér biztosítása. 
Elkerítés, lefedés. 
Tároló helyek kialakítása. 
Munkahely padlózata. 
Gépek védőburkolatainak kialakítása, elhelyezése. 

 
Sérülések ellátása  12 óra / 12 óra 
Sebellátás. 
Hajszáleres vérzés. 
Visszeres vérzés. 
Ütőeres vérzés. 
Belső vérzések és veszélyei. 
Orrvérzés, ellátása. 
Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, 
metilalkoholmérgezés. 
Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés. 
Fektetési módok. 
Idegen test szemben, orrban, fülben. 
Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén. 
Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén. 
Az eszméletlenség fogalmát, tüneteit, leggyakoribb okai, következményei. 
Az eszméletlenség ellátása. 
A vérzésekkel kapcsolatos ismeretek. 
A sokk fogalma és formái. 
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A termikus traumákkal, hőártalmakkal kapcsolatos ismeretek. 
Az ízületi sérülések formái, tünetei és ellátásuk módja. 
A csontsérülések formái, tünetei és ellátásuk (fektetési módok). 
A hasi sérülés formái, tünetei és ellátásuk módjai. 
A kimentés fogalma és betegmozgatással kapcsolatos ismeretek. 
A mérgezések fogalma, tünetei és ellátásuk módja. 
A belgyógyászati balesetek (áramütés). 
A leggyakoribb belgyógyászati kórképek, tüneteik és ellátásuk. 

 
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Szaktanterem 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x x - 
1.2. elbeszélés x x x - 
1.3. kiselőadás x x x - 
1.4. megbeszélés x x x - 
1.5. vita x x x - 
1.6. szemléltetés x x x - 
1.7. szimuláció x x x - 
1.8. szerepjáték x x x - 
1.9. házi feladat x x x - 

1.10. egyéb x x x - 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

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

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói 
tevékenység 

szervezési kerete 
(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     
1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x x x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése x x x - 
2.2. Leírás készítése x x x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x x x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x - 
2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x x x - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x x x - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x x x - 

708 



 

 
A  

10162-12 azonosító számú 
 

Gépészeti alapozó feladatok 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 10162-12 azonosító számú, Gépészeti alapozó feladatok megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10162-12 
Gépészeti alapozó feladatok 

Gépészeti alapozó feladatok  
Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlata 

M
űs
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ki

 
do
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m

en
tá
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m
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FELADATOK 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára 
és a technológiára vonatkozó dokumentumokat 

x    x   x 

Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és 
kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, 
szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket 

x   x x   x 

Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít, olvas, 
értelmez 

x    x   x 

Egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat készít, 
olvas, értelmez 

x x x      

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz 
szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott 
elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, 
felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket 

x x x x x x x x 

Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján x x   x x  x 
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti 
anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat 

x    x    

Kiválasztja az általános gépészeti célú anyagok és 
alkatrészek közül a feladatnak megfelelőt 

x    x   x 

Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget x x   x x  x 
Gépipari alapméréseket végez  x x   x x x 
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános 
eszközökkel 

 x   x   x 

Általános roncsolásos és roncsolásmentes 
anyagvizsgálatokat végez 

 x x  x x  x 

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló 
alapeljárásokkal 

   x    x 

Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló 
alapeljárásokkal 

   x    x 

Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel x   x x   x 
Darabol kézi és gépi műveletekkel    x x   x 
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal x   x x   x 
Alapszerelési műveleteket végez, oldható és nem 
oldható kötéseket készít 

x   x x   x 

Korrózió elleni védőbevonatot készít x    x   x 
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok 
megvalósításában 

x    x    
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Alkalmazza a munkabiztonsági, tűz- és 
környezetvédelmi előírásokat 

x    x   x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Géprajzi alapfogalmak, szerkesztések, ábrázolási módok x    x    
Gépészeti műszaki rajzok olvasása, értelmezése, 
készítése 

x    x    

Szabadkézi vázlatrajzok készítése egyszerű 
alkatrészekről 

x x   x x   

Diagramok olvasása, értelmezése, készítése x    x    
Szabványok használata x  x  x   x 
Gyártási utasítások értelmezése x  x  x  x x 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók 
használata 

x    x   x 

Mérési utasítások értelmezése x x   x x   
Mértékegységek x x   x x   
Ipari anyagok és tulajdonságaik x x x  x x x  
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik x  x  x  x  
Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik x  x  x  x  
Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik x  x  x  x  
Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira x x x x x x x x 
Szabványos ipari vasötvözetek, könnyűfém ötvözetek, 
színesfém ötvözetek 

x   x x   x 

Műszaki mérés eszközei, hosszméretek, szögek mérése 
és ellenőrzése 

 x    x  x 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése x x   x x  x 
Anyagvizsgálatok x  x  x  x x 
Képlékenyalakítás     x    x 
Forgácsolási alapfogalmak, műveletek, technológiák    x    x 
Kézi és gépi forgácsolás technológiája, eszközei    x    x 
Gépi forgácsoló alapeljárások gépei, szerszámai    x    x 
Érintésvédelmi alapismeretek    x    x 
Szerszámok, kézi kisgépek biztonságos használata x    x   x 
Gépüzemeltetés, anyagmozgatás munkabiztonsági 
szabályai 

x    x   x 

Hegesztési alapismeretek, hegesztő berendezések és 
eszközök 

x    x    

Ívhegesztés, gázhegesztés és lángvágás x   x x   x 
Korrózióvédelem alapeljárásai és eszközei x    x    

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezés, alkatrészrajz 
készítése, szabadkézi vázlatkészítés 

x   
 
 

x    

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, műszaki 
táblázatok kezelése 

x    x    

Gépipari mérőeszközök használata, fémmegmunkáló 
kéziszerszámok és kisgépek használata 

x x   x x   

Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek használata    x    x 
Alaphegesztési eljárások berendezéseinek, eszközeinek 
használata 

x  x  x  x  
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x x x x x x x 
Önállóság x x x x x x x x 
Szabálykövetés x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x x x x x x x 
Határozottság x x x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x x x x x 
Lényegfelismerés (lényeglátás) x x x x x x x x 
Körültekintés, elővigyázatosság x x x x x x x x 

 
  

712 



 

6. Gépészeti alapozó feladatok tantárgy 72 óra/ 72 óra 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
A tantárgy tanításának célja 
A Gépészeti alapozó feladatok tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse 
a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, 
hozzájáruljon a gépészeti alapozó feladatok megértéséhez, képessé tegye a 
tanulókat a munka világának, ezen belül a gépészeti témakörök jellemzőinek és 
összefüggéseinek, valamint a gépészeti eszközök működésének a megértésére.  
A tantárgy segítsen magyarázatot adni a megtapasztalt eseményekre és a 
törvényszerűségekre. A hallgatók felelősséggel hajtsák végre a feladatokat, 
tudjanak döntéseket hozni a gépészeti folyamatokkal és témakörökkel 
kapcsolatban. 
 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
Témakörök  

 
Műszaki dokumentációk 18óra/18óra 
Technológiai dokumentációk fogalma, tartalma. 
Gépészeti technológiai dokumentációk, mint információhordozók, azok formai 
és tartalmi követelményei. 
Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások. 
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és 
axonometrikus ábrázolás.  
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés. 
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon. 
Összeállítási és részletrajzok. 
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma. 
Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások. 
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások. 
Tűrés, illesztés. 
Felületi minőség. 
Jelképes ábrázolások. 
A munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumok. 
A munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációk. 
Egyszerű gépészeti műszaki rajzok. 
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek, művelet-, illetve szerelési terv. 
Rendszerek rajzai, kapcsolási vázlatok, folyamatábrák és folyamatrendszerek. 
Technológiai sorrend fogalma, tartalma. 
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Gépészeti alapmérések 18 óra/18óra 
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata. 
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése. 
Mértékegységek. 
Műszaki mérés eszközeinek ismerete. 
Hosszméretek mérése és ellenőrzése. 
Szögek mérése és ellenőrzése. 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése. 
Mérési utasítás. 
Mérési pontosság. 
Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése. 
Mérési alapfogalmak, mérési hibák. 
Műszerhibák. 
Mérési jellemzők. 
Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel. 
Mérőeszközök. 
Hossz- és szögmérő eszközök. 
Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük. 
Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. 
Külső felületek mérésének eszközei. 
Belső felületek mérésének eszközei. 
Belső felületek mérésének eszközei. 
Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei. 
Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei. 
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai. 
Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma. 

 
Anyagismeret, anyagvizsgálat 18 óra/18óra 
Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai. 
Anyagszerkezettani alapismeretek. 
Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik. 
Ötvözők hatása. 
A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei. 
Kiválasztás szempontjai. 
Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok. 
Könnyűfémek. 
Nehézfémek. 
Szinterelt szerkezeti anyagok. 
Műanyagok. 
Segédanyagok. 
Hőkezelések, feladatuk, csoportosításuk. 
Hőkezelő eljárások. 
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Hőkezelési hibák. 
Jellegzetes hibák. 
Anyaghibák. 
Öntési hibák. 
Hegesztési hibák. 
Forgácsolás során képződő hibák. 
Köszörülési hibák. 
Képlékeny alakítás okozta hibák. 
Kifáradás. 
Korrózió  
Hibakimutatás lehetőségei. 
Anyagvizsgálati módok. 
Roncsolás-mentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok). 
Roncsolásos anyagvizsgálatok, szakítóvizsgálat, keménység vizsgálat. 
Technológiai próbák. 
Szakítóvizsgálat 
Hajlítóvizsgálat. 
Csövek gyűrűtágító vizsgálata. 
Lapító vizsgálat. 
Törésvizsgálat. 
Ütővizsgálat. 
Keménységmérés 
Metallográfiai vizsgálat. 
Endoszkópos vizsgálat. 
Folyadékbehatolásos repedésvizsgálat. 
Mágnesezhető poros repedésvizsgálat. 
Ultrahangos repedésvizsgálat. 
Radiográfiai vizsgálat. 

 
Fémek alakítása 18 óra/18óra 
Fémek felosztása, fizikai-, kémiai tulajdonságai. 
Fémek technológiai tulajdonságai. 
Ötvözők hatásai. 
Kézi forgácsoló műveletek (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, 
fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás). 
Forgács nélküli alakítási technológiák alkalmazásának megismerése, 
alkalmazott gépek, eszközök, szerszámok. 
Lemezhajlítás. 
Peremezés. 
Domborítás, ívelés. 
A megmunkálásokra alkalmas és a gépészeti szakmákban használatos anyagok. 
Alkatrészek illesztése. 
Illesztés reszeléssel. 
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Hántoló szerszámok, eszközök. 
Lemezalkatrész készítése. 
Sík és ívelt felületek hántolása. 
A dörzsárazás szerszámai és művelete. 
Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése. 
Illesztés dörzsárazással. 
Csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek. 
Illesztés csiszolással. 
Komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok. 
Gépi forgácsolás szerszámai. 
Gépi forgácsoló alapeljárások gépei. 
Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 
Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 
Marás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 
Köszörülés technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai. 

 
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
 

 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés   x - 
1.4. házi feladat   x - 
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 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2. Csoportos versenyjáték  x  - 
 

A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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7. Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata tantárgy 144 óra /144 óra 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
A tantárgy tanításának célja 
Megismertetni és elsajátíttatni a hallgatókkal a különféle gépészeti alapozó 
feladatok és gyakorlatok összedolgozhatóságának feltételeit; a nyersanyag, 
alapanyag, anyagminőségek, megmunkálások meghatározását, illetve az 
alkalmazott vizsgálatok módját. 

 
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
Témakörök  

 
Műszaki dokumentációk 36 óra/36óra 
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás. 
Szerelési-, karbantartási utasítások. 
Szállítói megfelelőségi nyilatkozatok. 
Pályázatok formai, tartalmi követelményei.  
Engedélyek, törvények, határozatok értelmezése. 
Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése, archiválása. 
Műhelyrajzok sajátosságai, elkészítése, dokumentálása. 
Megmunkálási technológia behatárolása, sorrendje alkatrészrajzok műszaki 
tartalmának figyelembevételével. 
Különféle szabványok megismerése, alkalmazása. 
Minőségirányítási dokumentumok elkészítésének szempontjai. 
Gépek, berendezések műszaki dokumentációi, fontosabb paraméterek 
nyilvántartása. 
Alkatrészek, eszközök nyilvántartásának szempontjai, dokumentálása. 
Alkatrészjegyzék, technológiai sorrend, bruttó anyagmennyiség, alkatrész 
nyersmérete, megmunkáláshoz szükséges szerszám és gép, állásidő. 
Javítási jegyzőkönyvek. 
Elektronikus dokumentációk. 
Fájlformátumok, kiterjesztések. 
Szövegszerkesztési alapismeretek. 
Képfelbontás, rasztergrafika-, vektorgrafika előnyök, hátrányok ismerete.  
 
Gépészeti alapmérések 36 óra /36óra 
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel. 
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, 
mikrométerrel. 
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel. 
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Szögmérés mechanikai szögmérővel. 
Külső kúpok mérése, ellenőrzése. 
Belső kúpok mérése, ellenőrzése. 
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel. 
Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával. 
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése. 
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése. 
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése. 
Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség 
mérése, ellenőrzése. 
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.  
Mérési dokumentumok készítése. 
Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez. 

 
Anyagismeret, anyagvizsgálat 36 óra /36óra 
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok). 
Roncsolásos anyagvizsgálatok. 
Keménység vizsgálat. 
Keménységmérő eljárások. 
Mikro-keménységmérés. 
Keménységmérés meleg állapotban. 
Dinamikus keménységmérések. 
Rugalmas utóhatás 
Rugalmas alakváltozás. 
Kúszás és relaxáció. 
Mechanikai kifáradás, Wöhler-görbe. 
Frekvencia befolyása a kifáradásra. 
Fárasztó gépek. 
Melegalakíthatósági technológiai próbák. 
Hidegalakíthatósági technológiai próbák. 
Nyomóvizsgálat. 
Hajlítóvizsgálat. 
Csavaróvizsgálat. 
Törésmechanikai vizsgálatok, Charpy-féle ütve hajlító vizsgálat. 
Vegyi összetétel vizsgálata. 
Korróziós vizsgálatok. 
Mikroszkópikus vizsgálatok, maratás, polírozás, csiszolás. 
Hőtechnikai tulajdonságok. 
Villamos vezetőképesség mérése. 
Mágneses tulajdonság vizsgálata. 
Fémek és ötvözetek tulajdonságai. 
A hűtési sebesség hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 
Ötvözőelemek hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 
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Hőkezelések csoportosítása. 
 

Gépészeti alapismeretek 36óra /36 óra 
Az előrajzolással szembeni követelmények. 
Az előrajzolás lépései. 
Az előrajzolás szerszámai, eszközei. 
Mérő és ellenőrző eszközök. 
A felületszínezés lehetőségei. 
A térbeli előrajzolás eszközei. 
Az előrajzolás folyamata. 
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai. 
Síkbeli és térbeli előrajzolás. 
Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek 
megválasztása adott feladat elvégzéséhez. 
Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása. 
Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, 
köszörülés, fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, 
menetfúrás). 
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 
rendszerezése. 
Alkatrészek illesztése. 
A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 
rendszerezése. 
Palástfelület, homlokfelület esztergálás. 
Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás). 
Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás). 
Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés). 
Oldható kötések készítése. 
Nem oldható kötések készítése. 
Különféle fémfelületek előkészítése. 
Felületvédelem mázolással, lakkozással. 

 
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Szaktanterem 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorsz
ám 

Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés   x - 
1.4. projekt  x  - 
1.5. szimuláció   x - 
1.6. házi feladat   x - 

 
 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     
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3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

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

10173-12 azonosító számú 
 

Anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 10173-12 azonosító számú, Anyagvizsgálatok és geometriai mérések megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10173-12  
Anyagvizsgálatok és geometriai mérések 

Szakmai anyagismeret és 
anyagvizsgálat 

Anyagvizsgálat és gépészeti 
mérések gyakorlata 
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FELADATOK 

Előkészíti a gépészetben használt anyagokat 
vizsgálatra 

 x x x x x 

Célirányos roncsolásos anyagvizsgálatokat 
végez üzemi és laborkörülmények között 
önállóan 

 x  x   

Célirányos roncsolásmentes anyagvizsgálatokat 
végez üzemi és laborkörülmények között 
önállóan 

 x   x  

Technológiai anyagvizsgálatokat végez  x x x x  
Geometriai méréseket végez nagy pontosságú 
mechanikai, optikai és elektronikus 
mérőeszközökkel 

  x   x 

Felületi érdességet ellenőriz és mér 
érdességmérő eszközökkel 

  x   x 

Méreteket ellenőriz idomszerrel   x   x 
A kész munkadarabok geometriai méreteinek 
végellenőrzését végzi 

    x x 

A mérési eredményeket értékeli, dokumentálja x x x x x x 
Tanulmányozza és értelmezi a gépészeti 
anyagokra és alkatrészekre vonatkozó 
információkat 

x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Az iparban használatos nemfémes anyagok 
eredete, tulajdonságainak ismerete, 
felhasználási területeik 

x      

Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, 
kémiai, mechanikai, technológiai tulajdonságai 

x x x x   

Szabványos ipari vas-, könnyűfém és színesfém 
ötvözetek 

x      

Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, 
villamos, korróziós, technológiai és egyéb 
tulajdonságai 

x x x x  x 

Az anyagok mikro-szerkezetének és 
tulajdonságainak kapcsolata 

x x x x   

Ötvöző anyagok hatása az anyag 
tulajdonságaira  

x x x x   
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Ipari anyagok egyéb jellemzői x x x x   
Nemfémes anyagok x      
Anyagvizsgálatok elmélete x x     
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete     x x 
Mechanikai hossz- és átmérő mérések     x x 
Alakhűség és helyzetpontosság mérése, 
ellenőrzése 

    x x 

Mérés optikai mérőeszközökkel     x x 
Mérés idomszerekkel     x  
Felületi érdesség mérése      x 
Mérési eredmények elemzése, grafikus 
ábrázolása 

  x  x x 

Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk     x x 
Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, 
feliratozás 

x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Műszaki táblázatok, diagramok olvasása, 
értelmezése, kezelése 

x x x x x x 

Roncsolásos és roncsolásmentes 
anyagvizsgálatok 

 x x x   

Technológiai vizsgálatok x x x x x x 
Gépipari mérőeszközök használata     x x 
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés, mérési 
jegyzőkönyv készítése 

    x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kézügyesség   x x x x 
Döntésképesség   x x x x 
Precizitás   x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kommunikációs készség x x     

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x x x x 
Logikus gondolkodás x x x x x x 
Rendszerező képesség x x x x x x 
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8. Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat tantárgy  108 óra/ 140óra 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
A tantárgy tanításának célja 
A szakmájában használatos anyagok tulajdonságainak megismertetése.  
Az egyes felhasználási területnek legjobban megfelelő megmunkálandó anyag 
felismerése. 
 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 
 

Témakörök  
 

Szakmai anyagismeret 36 óra/47óra 
Az iparban használatos nemfémes anyagok eredete, tulajdonságainak ismerete, 
felhasználási területeik. 
Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai 
tulajdonságai. 
Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai. 
Anyagszerkezettani alapismeretek. 
Szabványos ipari vas-, könnyűfém és színesfém ötvözetek. 
A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei. 
A kiválasztás szempontjai. 
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, elektromos, korróziós, technológiai és 
egyéb tulajdonságai. 
Az anyagok tulajdonságainak és mikro-szerkezetének kapcsolata. 
Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira. 
Ipari anyagok egyéb jellemzői. 
Hőkezelés feladata, csoportosítása. 
Hőkezelő eljárások. 
Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 
Anyagvizsgálatok elmélete. 
Nemfémes anyagok. 
A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk 
tanulmányozása és értelmezése. 

 
Roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatok 36 óra/47óra 
Anyagvizsgálatok elmélete. 
Anyagvizsgálatok fajtái. 
Anyagvizsgálatok alkalmazási területei. 
Folyadékpenetrációs vizsgálat. 
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Ultrahangos vizsgálat.  
Röntgen vizsgálat. 
Mágneses vizsgálat. 
Örvényáramos vizsgálat. 
Számítástechnika alkalmazása az anyagvizsgálatoknál. 
A gépészetben használt anyagok vizsgálati előkészítése. 
Technológiai anyagvizsgálatok. 
Mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 
Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk értelmezése. 
Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai 
tulajdonságai. 
Szabványos ipari vas-, könnyűfém és színesfém ötvözetek. 
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és 
egyéb tulajdonságai. 
Az anyagok tulajdonságainak és mikro-szerkezetének kapcsolata. 
Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira. 
Ipari anyagok egyéb jellemzői. 

 
Mérőeszközök, mérőberendezések  6 óra/46óra 
Geometriai mérések nagy pontosságú mechanikai, optikai és elektronikus 
mérőeszközökkel. 
Méretek ellenőrzése idomszerrel. 
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése. 
A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 
A hőmérséklet hatása a mérés pontosságára. 
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk 
tanulmányozása és értelmezése. 
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete. 
Mechanikai hossz- és átmérő mérések. 
Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 
Mérés optikai mérőeszközökkel. 
Mérés idomszerekkel. 
Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 
Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk. 
Alakhűség és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 
Geometriai mérések nagypontosságú mechanikai, optikai és elektronikus 
mérőeszközökkel. 
Felületi érdesség ellenőrzése és mérése érdességmérő eszközökkel. 
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése. 
A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 
Hőmérséklet hatása a mérés pontosságára. 
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk 
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tanulmányozása és értelmezése. 
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete. 
Mechanikai hossz- és átmérő mérések. 
Alakhűség és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 
Mérés optikai mérőeszközökkel. 
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés, mérési jegyzőkönyv készítése. 
Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk. 
Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 
Gépipari mérőeszközök használata. 
Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel.  
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, 
mikrométerrel. 
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel. 
Szögmérés mechanikai szögmérővel. 
Szögmérés digitális eszközökkel. 
Külső kúpok mérésének eszközei, ellenőrzése. 
Belső kúpok mérése, ellenőrzése. 
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel. 
Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával. 
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése. 
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése. 
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése. 
Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség 
mérése, ellenőrzése. 
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.  
Mérési dokumentumok készítése. 
Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez. 
A lézer, mint a mérés eszköze. 

 
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Szaktanterem 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés   x - 
1.4. szimuláció   x - 
1.5. szerepjáték   x - 
1.6. házi feladat   x - 

 
 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Leírás készítése  x  - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.3. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése  x  - 
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szóban 
3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

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

9. Anyagvizsgálat és gépészeti mérések gyakorlata tantárgy  108 óra/168 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
A tantárgy tanításának célja 
A különböző anyagvizsgálati technikák elsajátítása. A vizsgált alkatrész 
igénybevételének felmérése a megfelelő vizsgálati technológia megválasztásával 
és alkalmazásával. 
 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 
 

Témakörök  
 

Roncsolásos anyagvizsgálatok  36 óra/56óra 
Roncsolásos anyagvizsgálatok fajtái, alkalmazási köre. 
A gépészetben használt anyagok előkészítése vizsgálatra. 
Célirányos roncsolásos anyagvizsgálatok végzése üzemi és laborkörülmények 
között.  
Technológiai anyagvizsgálatok. 
A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk 
tanulmányozása és értelmezése. 
Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai 
tulajdonságai. 
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és 
egyéb tulajdonságai. 
Az anyagok tulajdonságainak és mikro-szerkezetének kapcsolata. 
Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira. 
Műszaki táblázatok, diagramok olvasása, értelmezése, kezelése. 
Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 

730 



 

 
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok 36 óra/56 óra 
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok fajtái, csoportosítása, alkalmazási területei. 
Számítástechnika az anyagvizsgálatban. 
A gépészetben használt anyagok előkészítése vizsgálatra. 
Célirányos roncsolásmentes anyagvizsgálatok végzése üzemi és 
laborkörülmények között. 
Folyadékpenetrációs vizsgálat. 
Ultrahangos vizsgálat. 
Röntgen vizsgálat. 
Mágneses vizsgálat. 
Örvényáramos vizsgálat. 
Technológiai anyagvizsgálatok. 
A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk 
tanulmányozása és értelmezése. 
Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai 
tulajdonságai. 
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és 
egyéb tulajdonságai. 
Ötvöző anyagok hatása az anyag tulajdonságaira. 
Az anyagok tulajdonságainak és mikro-szerkezetének kapcsolata. 

 
Mérőeszközök használata 36 óra/56óra 
Geometriai mérések nagy pontosságú mechanikai, optikai és elektronikus 
mérőeszközökkel. 
Méretek ellenőrzése idomszerrel. 
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése. 
A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 
A hőmérséklet hatása a mérés pontosságára. 
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk 
tanulmányozása és értelmezése. 
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete. 
Mechanikai hossz- és átmérő mérések. 
Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 
Mérés optikai mérőeszközökkel. 
Mérés idomszerekkel. 
Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 
Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk. 
Alakhűség és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 
Geometriai mérések nagypontosságú mechanikai, optikai és elektronikus 
mérőeszközökkel. 
Felületi érdesség ellenőrzése és mérése érdességmérő eszközökkel. 
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A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése. 
A mérési eredmények értékelése, dokumentálása. 
Hőmérséklet hatása a mérés pontosságára. 
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információk 
tanulmányozása és értelmezése. 
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete. 
Mechanikai hossz- és átmérő mérések. 
Alakhűség és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 
Mérés optikai mérőeszközökkel. 
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés, mérési jegyzőkönyv készítése. 
Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk. 
Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás. 
Gépipari mérőeszközök használata. 
Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. 
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel. 
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, 
mikrométerrel. 
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel. 
Szögmérés mechanikai szögmérővel. 
Külső kúpok mérése, ellenőrzése. 
Belső kúpok mérése, ellenőrzése. 
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel. 
Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával. 
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése. 
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése. 
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése. 
Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség 
mérése, ellenőrzése. 
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.  
Mérési dokumentumok készítése. 
Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez. 
Lézer alkalmazási területei, előnye, hátránya. 

 
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. vita  x  - 
1.4. szemléltetés   x - 

 
 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     
3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos  x  - 
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szövegfeldolgozás 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

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

10192-12 azonosító számú 

Szerszám- és készülékgyártás 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10192-12 azonosító számú, Szerszám- és készülékgyártás megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása 
során fejlesztendő kompetenciák 

10192-12 
 Szerszám- és készülékgyártás 

Szerszám- és készülékgyártás 
Szerszám- és 

készülékgyártás gyakorlata 
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FELADATOK 
Tanulmányozza és értelmezi a munka 
tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat  

x x x x x x x 

Pneumatikus és hidraulikus irányításokat 
felépít és tesztel 

   x   x 

Egyszerű vezérlési, szabályozási hibákat 
állapít meg, azokat javítja 

   x   x 

Hagyományos gépi forgácsoló technológiákat 
alkalmaz 

x x   x x  

A különböző technológiákhoz megfelelő 
szerszámot, gépet kiválaszt 

x x x x x x x 

Megfelelő munkadarab és szerszám befogási 
lehetőségeket alkalmaz 

x x  x x x  

Az alapvető forgácsolási paraméterek közötti 
összefüggéseket alkalmazza, azokkal egyszerű 
számításokat végez 

x x     x 

Rajzos és szöveges gyártástechnológiai 
dokumentációkat értelmez 

x x x x x x x 

Alkatrészrajzot, szabadkézi vázlatrajzot készít 
egyszerűbb alkatrészekről 

x x x x   x 

Megtervezi az egyszerűbb alkatrészek 
forgácsolási folyamatát 

x x x  x x  

Alkalmazza a megfelelő mérési eljárásokat x x x x x x x 
Egyszerű CNC megmunkáló programot ír x  x  x x x 
CNC-gépet kezel, beállít x  x  x x x 
Egyetemes készülékelemeket 
gyártmánykatalógusból kiválaszt 

x    x   

Speciális készülékelemeket legyárt x x    x  
Összeállítási rajzokat értelmez, azok alapján 
készülékeket összeállít, összeszerel 

x x    x  

A hidegalakító és melegalakító technológiák 
alapvető számításait elvégzi 

x x   x x  

Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az 
általános kézi és kisgépes fémalakító 
műveletekhez használatos gépeket, 
szerszámokat, mérőeszközöket 

x x   x x  

Szerelési sorrendtervet készít x x   x x x 
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Kézi finommegmunkálásokat végez x x   x x  
Szikraforgácsoló programot ír, használ, 
szikraforgácsol 

  x   x x 

Kiválasztja a megfelelő hőkezelési eljárást, 
meghatározza a hőkezelések paramétereit 

x    x   

Táblázat alapján hűtőközeget és lehűtési 
módot választ 

x x x  x x  

Szerszámacélok hőkezelését elvégzi x    x   
Betartja a munkabiztonsági, balesetelhárítási 
szabályokat 

x x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Géprajzi alapfogalmak x x x x x x x 
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, 
készítése 

x x x x x x x 

Pneumatikai, hidraulikai és villamos 
alapfogalmak, alapismeretek 

   x  x  

Gyártási utasítások értelmezése x x x x x x x 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási 
útmutató használata 

x x x x x x x 

Fémipari szabványok, táblázatok, 
termékkatalógusok használata 

x x x x x x x 

Szabványos szerkezeti- és szerszámacélok x x   x x  
Szabványos színes- és könnyűfém ötvözetek x x   x x  
Gépipari mérések, ellenőrzések x x x  x x  
Kötőgépelemek, kötések x x   x x  
Képlékenyalakítások gépi berendezései, 
szerszámai, működési jellemzők 

x x   x x  

Lemezalakítások szerszámainak, gépi 
berendezéseinek ismerete, működésük erőtani 
viszonyai 

x x   x x  

A hidegalakítás fogalma, változatai, eszközei, 
főbb paraméterei 

x x   x x  

Hidegalakító technológiák alapvető számításai x x   x x  
Gyártástechnológiai alapok x x x x x x x 
MKGSI rendszer  x x x x x x 
Helyzetmeghatározás, szabadságfokok x x x  x x  
Készülékek feladata, fajtái x x    x x 
Szabványos és legyártott készülékelemek x x    x x 
Esztergálás x x   x x  
Marás x x   x x  
Fúrás, furatmegmunkálások x x x  x x  
Köszörülés x x   x x  
Forgácsolási paraméterek közötti 
összefüggések 

x x x  x x x 

Egyszerűbb forgácsolástechnológiai 
számítások 

x x x  x x x 

Forgácsológépek, forgácsolószerszámok 
ismerete 

x x   x x  

CNC technológiák, megmunkálógépek, 
programok 

x x x  x x x 
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Szikraforgácsolási ismeretek x x x    x 
Hőkezelési ismeretek x x   x x  
Munkavédelmi, érintésvédelmi, 
balesetelhárítási ismeretek 

x x x x x x x 
 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése, készítése x x x x x x x 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek 
használata 

x   x x   

Hagyományos és CNC gépi forgácsoló 
alapeljárások gépeinek kezelése 

x x  x x x  

Hőkezelések eszközeinek, berendezéseinek 
használata 

x   x x   

Egyszerű alkatrészek gyártása műveleti 
sorrendterv alapján, készülékek, szerszámok 
összeépítése szerelési sorrendterv alapján 

x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x x x x x x 
Önállóság x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x x x x x x 
Határozottság x x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x x x x 
Körültekintés, elővigyázatosság x x x x x x x 
Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x x x x 
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10. Szerszám- és készülékgyártás tantárgy  292óra/ 240óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
A tantárgy tanításának célja 
A különböző szerszámkészítési technológiák megismertetése, a különböző 
anyagminőségű alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési 
szabályok, számítások elsajátíttatása.  
A műszaki dokumentáció alapján a megfelelő gyártástechnológia kiválasztása, a 
munkafolyamatokat segítő legmodernebb technológiák megismerése. 
 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 
 

Témakörök  
 

Szerszámkészítés, hőkezelési eljárások alapjai 81 óra/72 óra 
Forgács nélküli alakítások csoportosítása. 
Öntési technológiák. 
Öntőszerszámok. 
Porkohászat és szerszámai. 
Képlékeny térfogat-alakítások. 
Zömítés, zömítő szerszámok. 
Folyatás, folyató szerszámok. 
Süllyesztékes kovácsolás és szerszámai. 
Lemezalakító eljárások. 
Kivágás, lyukasztás és szerszámaik. 
Kivágó-lyukasztó szerszámok felépítése, szerkezeti elemeik. 
Sávterv, anyagvezetés, ütköztetés. 
Vágórés, vágóelemek tűrése. 
Vágóerő, vágási munka és a vágási teljesítmény számítása. 
Finomkivágás és szerszámai. 
Hajlítás, göngyölítés. 
Kiinduló hossz, hajlító erő, hajlítási munka. 
Hajlító szerszámok felépítése, működésük. 
Mélyhúzás általános jellemzése. 
Terítékszámítás, húzási fokozatok számának meghatározása. 
Húzóerő, húzási munka, húzási teljesítmény. 
Mélyhúzó szerszámok felépítése, működésük. 
Egyéb lemezalakító eljárások, szerszámaik. 
Szerszámlapok legyártása. 
Kereskedelemben kapható szerszámlapok kiválasztása. 
Szerszámlapok furatmegmunkálásai. 
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Szerszámlapok áttöréseinek elkészítése. 
Szerszámbélyegek készítése. 
Befogócsapok készítése, szabványos befogócsapok kiválasztása. 
Szerszámlapok összeszerelése. 
Szerszámelemek hőkezelése, hőkezelés utáni megmunkálásuk. 
Vezetőoszlopos szerszámházak kiválasztása katalógusból. 
Mélyhúzó szerszám elemeinek gyártástechnológiája. 
Folyató szerszám elemeinek gyártástechnológiája. 
Süllyesztékek és kokillák készítése. 
Formaadó betétek gyártása műanyagsajtoló szerszámokhoz. 
Formaadó betétek gyártása fröccsszerszámokhoz. 
Műgyanták alkalmazása a szerszámgyártásban. 
Szerszámgyártásban alkalmazott különleges megmunkálások. 
A számjegyvezérlés elve, NC, CNC elnevezések ismerete. 
A CNC gépek felépítésének jellemzői (szerkezet, vezetékek, mozgató elemek). 
Jellegzetes gépépítő elemek (mérőrendszer, szervóhajtások, motorok, PLC, 
vezérlő). 
CNC gépek szerszámozási rendszere (eszterga-, maró-, szikraforgácsoló gép). 
A CNC gépek geometriai rendszere (koordinátarendszer, méretmegadás). 
Többtengelyes CNC megmunkáló központok ismerete. 
A gépi és munkadarab nullpont, nullponteltolás fogalma. 
A CNC program (DIN 66025 szerint és újabb programozási módszerek). 
A szócímzéses programozás alapjai (alapvető G és M kódok). 
Fő- és alprogramok. 
A szerszámkorrekció fogalma (hossz- és sugárkorrekció). 
Megmunkáló ciklusok. 
Esztergáló ciklusok. 
Fúróciklusok, maróciklusok. 
Fúrásképek, marásképek. 
Szikraforgácsoló eljárások. 
CNC köszörülés. 
A CNC gépek kezelésének elméleti alapismeretei. 
A CNC gépek biztonságtechnikája. 
A gép ellenőrzése, üzembe helyezése. 
A gép kézi mozgatása, szerszámcsere, főorsó forgatás. 
Nullpontfelvétel. 
Szerszámbemérés. 
Programkezelés (bevitel, szerkesztés, szimuláció, futtatás). 
Hőkezelés fogalma, hőkezelések célja. 
Hőkezelések lépései, hőmérséklet-idő diagram. 
Acélok hőkezelések metallográfiai alapjai. 
Acélok szövetszerkezeti átalakulásának módjai. 
Hevítő berendezések. 
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Hűtési módok, hűtőközegek. 
Acélok hőkezeléseinek csoportosítása. 
Feszültségcsökkentés, újrakristályosítás. 
Lágyító és homogenizáló hőkezelések. 
Acélok teljes edzése. 
Különleges edzések. 
Szívósságfokozó hőkezelések. 
Felületi hőkezelések. 
Cementálás, betétedzés. 
Hőkezelési diagramok, táblázatok értelmezése. 

 
Készülékelemek 63 óra/54óra 

Szabványos készülékelemek. 
Készülékelem katalógusok, szabványok. 
Készülékelemek csoportosítása felhasználási terület szerint. 
Készülékelemek csoportosítása méretük szerint. 
Szabványos készülékelemek kiválasztása. 
Készülékelemek anyagai. 
Készüléktestek: 
- alaplapok 
- paletták 
- tornyok 
- derékszögek 
- hornyos- illetve furatosztású testek 
Nullpont rendszerek 
Gépelemek: 
- tengelykötések 
- kuplungok 
Görgők  
Golyós nyomóelemek 
Excenterek 
Expanderek 
Öntött készüléktestek 
Hegesztett készüléktestek 
Csavarozott készüléktestek 
Álló készülékek 
Mozgó készülékek 
- egyenes vonalban  
- forgó mozgást végző 
EÖK rendszer használata. 
Nem szabványos készülékelemek gyártása gépi és kézi forgácsolással. 
Alkatrészrajzok értelmezése, rajzolvasás. 
Megmunkálási igény meghatározása. 
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Műveleti sorrend készítése. 
Összeállítási rajz értelmezése, rajzolvasás. 
Készülékelemek összeszerelése. 
Oldható kötésmódok alkalmazása. 
Csavarkötés, illesztőszeges kötés létesítése. 
Fúróperselyek sajtolása. 
Készülékekben munkadarab tájolása, szorítása, rögzítése, felszerelése. 
Munkabiztonsági, balesetelhárítási szabályok.  
MKGSI rendszer fogalma, készülékek helye a rendszerben. 
Készülékek csoportosítása, feladatuk. 
Helyzetmeghatározás célja, szabályai, fokozatai. 
Helyzetmeghatározó készülékelemek, ülések, támaszok. 
Befogókészülékek. 
Központosítás és eszközei. 
Szorítási módok, szorítóelemek. 
Készüléktest kialakítások, készülékek tájolása. 
Osztások, osztókészülékek. 
Szerszámvezető készülékek. 
Fúrókészülékek, fúróperselyek. 
Esztergakészülékek, maró- és hegesztőkészülékek. 

 
Szikraforgácsolás alapjai 73 óra/60óra 

A villamos szikrás anyagleválasztás elve. 
A szikrakisülés lefolyása. 
A tömbös szikraforgácsoló gépek felépítése, jellegzetes részeik. 
A dielektrikum feladata, az öblítés jelentősége. 
Az elektróda anyaga, megválasztásának szempontjai. 
A tömbös szikraforgácsoló gép beállításának menete (hagyományos, CNC). 
A huzalos szikraforgácsolás elve. 
A huzalszikra gépek felépítése. 
A huzal anyaga. 
A dielektrikum anyaga. 
Korszerű huzalos szikraforgácsoló gépek szolgáltatásai. 
A CNC programozás megjelenése a szikraforgácsolásban. 
Elektróda és munkadarab befogó rendszerek. 
A munkadarab ellenőrzése. 
A munkadarab átadása. 
A géppel kapcsolatos biztonságtechnikai ismeretek. 
A gép beállítási módszerei, nullpontfelvétel. 
A forgácsolási paraméterek. 
A munkadarab felfogása, nullpontfelvétel. 
Program bevitel. 
Szimuláció. 
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Programfuttatás, kezelés. 
A munkadarab ellenőrzése, átadás. 
A startfurat készítő gépek kezelése. 
Gépi üzemidő meghatározás. 
Gépkarbantartás. 

 
Irányítás és vezérléstechnika elmélete 75óra/54óra 

Pneumatikus és hidraulikus irányítások elmélete, felépítése. 
Alkalmazási lehetőségeik. 
Vezérlések fajtái, elemei. 
Szabványos jelölések. 
Rajzok, dokumentációk értelmezése. 
Egyszerű kapcsolási rajz. 
Villamossági berendezések. 
Villamossági alapmérések. 
Érintésvédelmi szabályok. 
Munka-, tűz-, balesetvédelmi szabályok, eszközök, előírások. 
Biztonságtechnikai előírások. 
Környezetvédelmi szabályok. 
Védőeszközök.  
Villamos rendszerek diagnosztikája, előnyei, hátrányai. 
Hidraulikus rendszerek diagnosztikája, előnyei, hátrányai. 
Pneumatikus rendszerek diagnosztikája, előnyei, hátrányai.  
Egyszerűbb hidraulikus rendszerek tervezése. 
Egyszerűbb pneumatikus rendszerek tervezése.  
Egyszerűbb számítógépes program megírása 
Szimulációs program futtatása.  
CNC szerszámgép vezérlések működése, műveleti sorrendek meghatározása.  
Mérhető jellemzők meghatározása. 
Mért értékek felvétele, mérési jegyzőkönyv készítése, kiértékelése. 
Egyszerű kapcsolási rajz készítése. 
Táblázat kezelése, diagram értelmezése. 
Egyszerű hidraulikus, pneumatikus és villamos kapcsolási rajz értelmezése. 
Számítógéppel támogatott hidraulikus, pneumatikus rendszerek. 
Programok készítése számítógép vezérelt gépekre. 
Munkafolyamatok megtervezése, összeállítása. 
Munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi és biztonságtechnikai előírások. 
Környezetvédelmi szabványok. 
Védőeszközök ismerete. 

 
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés   x - 
1.4. projekt  x  - 
1.5. házi feladat   x - 

 
 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     
3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos  x  - 
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szövegfeldolgozás 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

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

11. Szerszám- és készülékgyártás gyakorlata tantárgy 800 óra/816 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
A tantárgy tanításának célja 
Különböző szerszámkészítési technológiák gyakorlati alkalmazása. A különböző 
anyagminőségű alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési 
szabályok, számítások, törvényszerűségek elsajátítása, gyakorlati alkalmazása. 
Műszaki dokumentáció alapján a megfelelő gyártástechnológia kiválasztása. A 
munkát segítő legmodernebb technológiák megismerése, alkalmazása. Precíz, 
pontos, igényes munkavégzés elsajátítása. 
 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
Témakörök  

 
Szerszámok gyártása, szikraforgácsolás, hőkezelés, szerelés  

 304 óra/288 óra 
Szerszámelem katalógusok, szabványok. 
Szabványos szerszámelemek kiválasztása. 
Alkatrészrajzok értelmezése, rajzolvasás. 
Előgyártmány megválasztása. 
Megmunkálási igény meghatározása. 
Műveleti sorrendterv készítése. 
Nem szabványos szerszámelemek legyártása kézi és gépi forgácsolással. 
Szerszámlapok gyártása marással, köszörüléssel. 
Szerszámlapok furatmegmunkálásai. 
Szerszámlapok áttörése. 
Befogócsapok, vezetőoszlopok készítése esztergálással, köszörüléssel. 
Bélyegek legyártása. 
Aktív szerszámelemek hőkezelése, hőkezelés utáni megmunkálásuk.  
Egyéb szerszámelemek (kilökők, ütközők, stb.) gyártása.  
Összeállítási rajzok értelmezése, rajzolvasás. 
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Szerelési sorrendterv készítése. 
Szerszámlapok összeszerelése. 
Kivágó-lyukasztó szerszámok összeállítása. 
Húzóbélyeg, húzógyűrű gyártása. 
Finomfelületi után munkálások. 
Műanyagok alkalmazása a szerszámgyártásban. 
Műgyantakiöntések.  
Mélyhúzó szerszám összeszerelése. 
Műanyag alakító szerszámok elemeinek kiválasztása termékkatalógusokból. 
Alakító formabetétek elkészítésének műveleti sorrendterve. 
Alakító formabetétek gyártása. 
Műanyag alakító szerszámok összeszerelése 
Egyéb szerszámelemek legyártása, egyéb szerszámok szerelése. 
Munkabiztonsági, balesetelhárítási szabályok. 
A tömbös szikraforgácsoló gép megismerése. 
Elektróda kiválasztása. 
Műveleti sorrend meghatározása. 
Elektróda megmunkálása. 
Elektróda befogása. 
Elektróda távolságának meghatározása. 
Munkadarab befogása, pozicionálása. 
Szigetelőfolyadék kiválasztása, mennyiségének beszabályozása. 
Huzalszikra forgácsoló gép. 
Elektróda megválasztása. 
Munkadarab elhelyezése, pozicionálása. 
Műveleti sorrend meghatározása. 
Startlyukfúró. 
Szikraforgácsolás forgó fejjel. 
Polírozás szikraforgácsolással. 
Lézervágók összehasonlítása szikraforgácsolással. 
Vízsugaras vágók bemutatása, összehasonlítása szikraforgácsolással. 
Ultrahangos anyagmegmunkálás. 
A különböző technológiák megmunkálási pontossága. 
A különböző módon megmunkált felületi minőségek vizsgálata, magyarázata. 
A megmunkálható anyagok meghatározása. 
A géppel kapcsolatos biztonságtechnikai ismeretek gyakorlati alkalmazása. 
A gép beállítási módszereinek gyakorlása, nullpontfelvétel. 
CNC gép esetén a szerszámok megadása, bemérése. 
CNC gép esetén a munkadarab felfogása, nullpontfelvétel. 
A generátor beállítása vagy programbevitel. 
Program szimuláció. 
Programfuttatás, kezelés. 
Hulladékkezelés. 
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Hőkezelő műhely berendezései. 
Hőkezeléseknél alkalmazott eszközök, szerszámok, védőeszközök. 
Hűtőanyagok, hűtési módok, segédanyagok. 
A hőkezelési paraméterek meghatározása. 
Táblázatok, anyagszabványok használata. 
Munkadarabok kemencébe helyezése, elrendezése. 
Hűtési módok alkalmazása, gyakorlása. 
Egyszerű szénacélból készült szerszám, szerszámelem edzése, megeresztése. 
Melegen dolgozó szerszámok hőkezelése (MSZ szerinti W-s anyagok 
hőkezelése). 
Kivágó, lyukasztó szerszámok anyagainak hőkezelése (régi MSZ szerinti K-s 
anyagok). 
Rugóacélból készült szerszámok hőkezelése (régi MSZ szerinti S-es anyagok). 
Gyorsacélból készült szerszámok hőkezelése (régi MSZ szerinti R-es anyagok). 
Munkabiztonsági, balesetelhárítási szabályok alkalmazása. 
CNC gépek gyakorlati kezelése (maró és szikraforgácsoló gépek). 
CNC gépek szerkezeti elemeinek ismerete (hely, megnevezés). 
Többtengelyes CNC megmunkáló központok használata. 
A gép karbantartási helyeinek ismerete (olajszint, levegő, hűtővíz, szűrők). 
A gép kezelésének biztonságtechnikai ismereteinek alkalmazása. 
A gép biztonságos be- és kikapcsolása. 
A gép kézi mozgatása (zárt és nyitott burkolat esetén). 
Szerszámok be- és kitárolása, kézi szerszámcsere végrehajtása. 
Szerszámok bemérése, szerszámadatok rögzítése. 
Gépsatu, tokmány, felfogó készülék rögzítése a gépasztalon, beállítás. 
A munkadarab biztonságos rögzítése. 
Munkadarab nullpont felvétele különböző módszerekkel. 
A nullponteltolás kiválasztása. 
Kézi programbevitel. 
Program be- és kiadása számítógéppel. 
Programszerkesztés CNC vezérlőben. 
Szimuláció, tesztfutás. 
Programvégrehajtás mondatonkénti és folyamatos végrehajtással. 
A program megszakítása és folytatása. 
Munkadarab ellenőrzése, dokumentálása, átadása. 

 
Készülékelemek gyártása, összeállítása 262 óra/288 óra 

Szabványos készülékelemek. 
Készülékelem katalógusok, szabványok. 
Készülékelemek csoportosítása felhasználási terület szerint. 
Készülékelemek csoportosítása méretük szerint. 
Szabványos készülékelemek kiválasztása. 
Készülékelemek anyagai. 
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Készüléktestek: 
- alaplapok 
- paletták 
- tornyok 
- derékszögek 
- hornyos- illetve furatosztású testek 
Nullpont rendszerek 
Gépelemek: 
- tengelykötések 
- kuplungok 
Görgők  
Golyós nyomóelemek 
Excenterek 
Expanderek 
Öntött készüléktestek 
Hegesztett készüléktestek 
Csavarozott készüléktestek 
Álló készülékek 
Mozgó készülékek 
- egyenes vonalban  
- forgó mozgást végző 
EÖK rendszer használata. 
Nem szabványos készülékelemek gyártása gépi és kézi forgácsolással. 
Alkatrészrajzok értelmezése, rajzolvasás. 
Megmunkálási igény meghatározása. 
Műveleti sorrend készítése. 
Összeállítási rajz értelmezése, rajzolvasás. 
Készülékelemek összeszerelése. 
Oldható kötésmódok alkalmazása. 
Csavarkötés, illesztőszeges kötés létesítése. 
Fúróperselyek sajtolása. 
Készülékekben munkadarab tájolása, szorítása, rögzítése, felszerelése. 
Munkabiztonsági, balesetelhárítási szabályok. 

 
Irányítás és vezérléstechnika 234 óra/240 óra 

Villamos-, hidraulikus-, pneumatikus rendszerek diagnosztikája. 
Egyszerűbb hidraulikus rendszerek tervezése, összeállítása, működtetése. 
Egyszerűbb pneumatikus rendszerek tervezése, összeállítása, működtetése.  
CNC szerszámgép vezérlések működése, műveleti sorrendek meghatározása, 
megmunkáló szerszámok kiválasztása.  
Mérhető jellemzők meghatározása. 
Mért értékek felvétele, mérési jegyzőkönyv készítése, kiértékelése. 
Levegőszűrő, olajszűrő, vízszűrő cseréje. 
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Olajszint ellenőrzése. 
Egyszerű kapcsolási rajz készítése. 
Nyomásérték beszabályozása. 
Villamos alapmérések végzése.  
Táblázat kezelése, diagram értelmezése. 
Egyszerű hidraulikus, pneumatikus és villamos kapcsolási rajz értelmezése. 
Számítógéppel támogatott hidraulikus, pneumatikus rendszerek. 
Programok készítése számítógép vezérelt gépekre. 
Munkafolyamatok megtervezése, összeállítása. 
Munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi és biztonságtechnikai előírások. 
Környezetvédelmi szabványok. 
Védőeszközök ismerete. 

 
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorsz
ám 

Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés   x - 
1.4. projekt  x  - 
1.5. házi feladat   x - 
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 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

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

10193-12 azonosító számú 
 

Szerszámok és készülékek üzemeltetése, 
karbantartása 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 10193-12 azonosító számú, Szerszámok és készülékek üzemeltetése, karbantartása 
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök 
oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10193-12 
Szerszámok és készülékek üzemeltetése, 

karbantartása 

Üzemeltetés és 
karbantartás 

Üzemeltetés és 
karbantartás gyakorlata 
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FELADATOK 

Hideg- és melegalakító szerszámgépek felépítését, 
működését tanulmányozza, vizsgálja 

x x x   x 

Felszereli a szerszámot a működtető gépre    x  x 
Működteti a gépet és a szerszámot   x x  x 
Betartja a biztonságos munkavégzés szabályait   x x x x 
Alkatrészrajzot és összeállítási rajzot elemez x x x x x x 
Szerszámházakat, szerszámelemeket, szerszámokat 
vizsgál, minősít 

x x x x x x 

A minősítés során felmerülő hibákat korrigálja  x x  x x 
Szerszám/készülék próbát végez x  x x  x 
Terhelés nélküli összejáratást végez    x  x 
Üzemszerű körülmények között próbadarabokat 
gyárt 

   x  x 

Próbadarabokat ellenőriz   x x  x 
Szerszámot első munkadarab alapján minősít   x x   
Minősítéshez kisszériás próbagyártást végez    x  x 
Szerszámot minősít az első javításig elkészült 
darabszám alapján 

x  x x   

Szerszámkarbantartás folyamatában részt vesz  x x  x x 
Üzemközbeni karbantartást végez   x x x x 
Sorozatgyártás befejezése utáni karbantartást végez   x  x x 
Hidegalakító és térformázó szerszámokon hiba okot 
tár fel 

  x  x x 

Szerszámokat javít, hiba okokat megszüntet     x x 
Mérési jegyzőkönyvet készít x x x x x  
Szerszámkísérő lapot kiállít x x x x x  
Beállítással, átadással kapcsolatos dokumentációt 
készít 

x  x x   

SZAKMAI ISMERETEK 
Géprajzi alapfogalmak x x x x x x 
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése x x x x x x 
Diagramok olvasása, értelmezése  x x x x x x 
Szabványok használata x x x x x  
Gyártási utasítások értelmezése x x x x x  
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Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási 
útmutatás használata 

 x x  x  

Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, 
gépelem) használata 

x  x x   

Fémipari szabványok, táblázatok használata x x x x x  
Anyagfajták, anyagszabványok x x x x x  
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai x x x x x  
Hideg- és melegalakító, ötvözetlen, ötvözött és 
erősen ötvözött szerszámacélok 

x  x x   

Segédanyagok x x x x x  
A műszaki mérés eszközei x x x x   
Mérés, ellenőrzés x x x x x x 
A szerszámgépek felszerszámozási, készülékezési 
jellemzői 

x  x x   

Egyéb sablonok, helyzetbiztosító készülékek 
jellemzői 

x  x   x 

A képlékenyalakítás gépi berendezéseinek szerkezeti 
kialakítása, működési jellemzői 

x  x   x 

A kivágás, sajtolás szerszámainak, gépi 
berendezéseinek működése, erőtani viszonyai 

x  x   x 

A hidegalakítás fogalma, változatai, eszközei, főbb 
paraméterei 

x  x   x 

A kisgépek jellemzői x x x  x  
Gyártástechnológia x x x    
Szerszámok, készülékek próbája x   x  x 
Szerszámok készülékek javítása, karbantartása, 
felújítása 

 x x  x x 

A képlékenyalakítás gépi berendezéseinek 
munkabiztonsági jellemzői 

x  x    

Az alapszerszámok szerelése x   x  x 
A perifériák szerelése    x  x 
Villamos-érintésvédelem  x x  x x 
Hulladékkezelés  x x  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Gépészeti rajz értelmezése, szabadkézi vázlatkészítés x x x x x x 
Műszaki táblázatok, diagramok kezelése, értelmezése x x x  x x 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek 
használata 

   x x x 

Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek kezelése    x x x 
Gépipari mérőeszközök használata   x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x x x x x 
Önállóság x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x x x x x 
Határozottság x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x x x 
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Körültekintés, elővigyázatosság x x x x x x 
Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x x x 
 
  

754 



 

12. Üzemeltetés és karbantartás tantárgy 136 óra/136 óra 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
A tantárgy tanításának célja 
Az elkészült szerszámok, készülékek üzemszerű használatának megismerése, a 
szakmai rutin megszerzése, az esetleges hibák feltárása, javítása. A szerszám 
hosszú távú gazdaságos üzemeltetésének megalapozása. 
 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 
 

Témakörök  
 

Szerszámok és készülékek gépeinek működtetése 48óra/48óra 
Mechanikus sajtológépek fajtái. 
Excenteres és forgattyús sajtolók felépítése, működésük. 
Csavarorsós sajtológépek. 
Sajtológépek jellemző műszaki paraméterei. 
Szerszámok csatlakoztatása a sajtológéphez. 
Szerszámok felszerelése, beállítása (lökethossz, léptetés, stb.). 
Szerszámok összekapcsolása a perifériákkal (léptető, kidobó, ráncfogó). 
Hidraulikus sajtológépek működése, alkalmazásuk. 
Fröccsöntés technológiája, fröccsöntőgép fő részei. 
Fröccsegység felépítése, működése. 
Záróegység felépítése, működése. 
Műanyag alakító szerszámok felszerelése. 
Temperáló, hidraulikus csatlakozások, beállítások. 
Extrudálás elve, extruderek fő részei, működésük. 
Egyéb műanyagipari technológiák és gépeik. 
A gyártás során előforduló gyakoribb hibák okai és javításuk. 
Automatikus formázó szerszámok és működtető gépei. 
Egyszerű összeállító, hegesztő, munkadarab befogó, hidegen alakító, melegen 
alakító, fröccsöntő szerszámok működési elve. 
Különböző szintű, bonyolultságú dokumentációk ismerete. 
Számítógépes rendszerrel támogatott, 2D-ben készített szerszám- készülékrajz 
dokumentációk ismerete, alkalmazása. 
Egyéb számítógépes rendszerrel támogatott 3D-s szerszám- készülékrajz 
dokumentációk alkalmazása. 
Műszaki mérések speciális alkalmazása különböző funkciójú 
szerszám/készülék ellenőrzése során. 
3D-s mérőgép működési elve, alkalmazása. 
Szerszám- és készülékhibák meghatározása, elemzése. 
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Szerszámot, készüléket működtető gépek hibáinak feltárása, elemzése. 
Eljárási hibák ismerete. 
Szerszámokat, készülékeket működtető gépek korrekciós lehetőségeinek 
ismerete. 
Összeállító, munkadarab befogó, hideg alakító, meleg alakító, fröccsöntő 
szerszámok /készülékek alapparamétereinek dokumentálása. 
Minőségirányítási rendszerek ismerete. 
ISO és egyéb auditálási minőségirányítási rendszerben meghatározott eljárási 
rend ismerete. 

 
Karbantartás 44óra/44óra 

Szerszámvizsgálat és minősítés fogalma, jelentősége. 
Szerszámvizsgálat, minősítés szakaszai. 
Szerszámelemek, szerszámházak ellenőrzése. 
Szerszámok vizsgálata, minősítése. 
Szerszám minősítése az elkészített első munkadarab alapján. 
Minősítés az első javításig, élezésig elkészített munkadarabok száma alapján. 
Szerszámkísérő lap szerepe, tartalma. 
Szerszámélettartam fogalma, relatív és abszolút élettartam. 
Az élettartamot befolyásoló tényezők. 
Üzemeltetés közbeni ellenőrzések, karbantartások. 
Lehetséges hibaforrások felmérése, kiküszöbölése. 
Karbantartási sorrend meghatározása. 
Kis-, közepes-, nagyjavításoknál elvégzendő ellenőrzések, javítások 
meghatározása 
Sajtológépről való leszerelés utáni ellenőrzések, karbantartások. 
A meghibásodások megszüntetése, javítások, felújítások. 
Kivágó-lyukasztó szerszámok meghibásodásának okai, a hibák 
megszüntetése. 
Hajlítószerszámok hibái, megszüntetésük. 
Mélyhúzási hibák, megszüntetésük. 
Műanyag alakító szerszámok hibái, megszüntetésük. 
Melegsajtoló és fémöntő szerszámok meghibásodása, hibák megszüntetése. 
 

Általános üzemeltetés és karbantartás 44 óra/ 44 óra 
Általános gépkopások. 
Élettartamot befolyásoló tényezők. 
Igénybevétel módja. 
Belsőkopások. 
Külsőkopások. 
Mechanikai kopások. 
Korróziós kopások. 
Üzemi kopás, természetes kopás. 
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Kenőanyagfajták. 
Kenőanyagok fontosabb tulajdonságai. 
Kenőanyagok alkalmazási területe. 
Szerszámok, szerszámgépek tisztítása. 
Szerszámok, szerszámgépek kenése. 
Gépek, szerszámok folyamatos ellenőrzése. 
Napi indítás, leállás műveletei, fontossága. 
Tartozékok karbantartása. 
Tervszerű karbantartás lépéseinek meghatározása. 
Tervszerű karbantartás idejének meghatározása. 
Gép pontosságának, állapotának ellenőrzése. 
Kisjavítás fogalma, tartalma. 
Közepes javítás fogalma, tartalma. 
Nagyjavítás fogalma, tartalma. 
Javítási, karbantartási jegyzőkönyv tartalma, fontossága. 
Javítás előtti pontosságmérés. 
Szétszerelés munkamenete. 
Szerelőszerszámok, készülékek állapotának vizsgálata, szakszerű használata, 
tárolása.  
Szerszámalkatrészek szerelése, biztosítása. 
Alkatrészek tisztítása folyadékban, ultrahanggal, egyéb eszközökkel.  
A különböző anyagfajtáknál alkalmazott fúrók kialakítása, élezése. 
Csapágyak le- és felszerelése, illesztése. 
Beszakadt csavarok, kötőelemek kiszedése. 
Javított alkatrészek ellenőrzése. 
Körkörösség vizsgálata. 
Egytengelyűség mérése. 
Menetmérés. 
Párhuzamosság mérése. 
Egyéb geometriai méretek ellenőrzése. 
Összeszerelési sorrend lépéseinek meghatározása. 
Összeszereléshez szükséges eszközök meghatározása. 
Munkakörnyezet tisztántartása. 
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása. 
Csúszásmentesítés. 
Áramtalanítás. 
Üzembe helyezés feltételei. 
  

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés   x - 
1.4. projekt  x  - 
1.5. házi feladat   x - 

 
 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 
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ni
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rt

- 
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.6. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     
3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos  x  - 
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szövegfeldolgozás 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

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

13. Üzemeltetés és karbantartás gyakorlata tantárgy  256 óra/ 256 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
A tantárgy tanításának célja 
Az elkészült szerszámok, készülékek próbájának, üzembe helyezésének elvégzése. 
Szerszámok és készülékek karbantartása, hibák feltárása, javítása. A gépek 
működési tulajdonságainak ismerete. 
 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
Témakörök  

 
Szerszámok és készülékek gépeinek használata 144 óra/144óra 
Sajtológépek felépítése, működése, kezelése. 
Kivágó- és lyukasztószerszámok csatlakoztatása. 
Szerszám felsőrész csatlakoztatás a nyomószánhoz, rögzítés. 
Szerszám alsórész felszerelése az asztalra. 
Lökethossz, lökethelyzet beállítása. 
Szalagadagoló működése, csatlakoztatása, beállítása. 
Hajlítószerszámok felszerelése, beállítása. 
Mélyhúzó szerszámok felszerelése. 
Ráncfogók fajtái, beállításuk. 
Kidobók, lehúzók beállítása 
Műanyag alakító szerszámok felszerelése. 
Gyártás előtti és gyártás közbeni gépellenőrzés. 
Szerszám illeszkedésének, zárásának, kenésének, hűtésének ellenőrzése. 
Elektromos hálózatra és pneumatikus rendszerre csatlakozás. 
Hidraulikus működtetés. 
Temperáló berendezések felszerelése, beállítása. 
Szerszám felfűtése. 
Nyomás és térkitöltés ellenőrzése. 
Melegen dolgozó egyszerű, bonyolult szerszámok működtetése. 
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Automatikus szerszámok működtetése. 
Kovácsüzemi szerszámgépek működtetése. 
Öntőipari szerszámok, formázó kokilla szerszámok működtetése. 
Szükség szerinti korrekciók elvégzése. 
Ütemidők beállítása. 
Baleset elhárítás, egészségvédelem. 

 
Karbantartási műveletek 56óra/ 56óra 

Szerszámok tisztítása, szétszerelése, lekezelése, összeszerelése. 
Hiba okok megállapítása a munkadarabok és a hulladék alapján. 
Szerszámkísérő lapok tanulmányozása, kitöltése. 
Vágólapok élezése. 
Vágó-lyukasztó bélyegek élezése. 
Törött szerszámelemek cseréje. 
Perselyezés, betétezés. 
Vágóélek javítása felrakó hegesztéssel. 
Lézeres hegesztés alkalmazása. 
Felületjavítás fémszórással. 
Szerszámjavítás fémgittel. 
Sérült alakító felületek felcsiszolása, polírozása. 
Balesetelhárítás, egészségvédelem. 
Különböző okok miatt meghibásodott szerszám/készülék dokumentáció 
alapján vagy önállóan történő szétszerelése. 
A szerszámok/készülékek elemeinek műszaki mérése. 
A műszaki mérések eredményeinek dokumentálása. 
A mérések eredménye alapján korrekciók végzése, szükség szerinti javítás. 
A szerszám működéséhez szükséges beállítások elvégzése. 
Terhelés nélküli összejáratás, tesztüzem. 
Szerszám/készüléket működtető gépek hibáinak korrigálása, javítás. 
Szerszám működésének optimalizálása. 
Szériagyártás során eljárás ellenőrzés. 
Szerszámkísérő lap kiállítása, dokumentálása. 
Átadási dokumentációk alapján szerszámazonosító használata, illetve jelölés. 
A gyártóüzem minőségirányítási rendszerében történő közreműködés és a 
minőségbiztosítás dokumentálásában történő részvétel. 

 
Általános üzemeltetés és karbantartás gyakorlata 56 óra/56óra 

Általános gépkopások. 
Élettartamot befolyásoló tényezők. 
Igénybevétel módja. 
Belsőkopások. 
Külsőkopások. 
Mechanikai kopások. 
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Korróziós kopások. 
Üzemi kopás, természetes kopás. 
Kenőanyagfajták. 
Kenőanyagok fontosabb tulajdonságai. 
Kenőanyagok alkalmazási területe. 
Szerszámok, szerszámgépek tisztítása. 
Szerszámok, szerszámgépek kenése. 
Gépek, szerszámok folyamatos ellenőrzése. 
Napi indítás, leállás műveletei, fontossága. 
Tartozékok karbantartása. 
Tervszerű karbantartás lépéseinek meghatározása. 
Tervszerű karbantartás idejének meghatározása. 
Gép pontosságának, állapotának ellenőrzése. 
Kisjavítás fogalma, tartalma. 
Közepes javítás fogalma, tartalma. 
Nagyjavítás fogalma, tartalma. 
Javítási, karbantartási jegyzőkönyv tartalma, fontossága. 
Javítás előtti pontosságmérés. 
Szétszerelés munkamenete. 
Szerelőszerszámok, készülékek állapotának vizsgálata, szakszerű használata, 
tárolása.  
Köszörűkorongok szabályos tárolása. 
Köszörűkorong cseréje, beüzemelésének lépései. 
Szerszámalkatrészek szerelése, biztosítása. 
Alkatrészek tisztítása folyadékban, ultrahanggal, egyéb eszközökkel.  
A különböző anyagfajtáknál alkalmazott fúrók kialakítása, élezése. 
Fúró-, esztergakés élezése. 
Csapágyak le- és felszerelése, illesztése. 
Beszakadt csavarok, kötőelemek kiszedése. 
Javított alkatrészek ellenőrzése. 
Körkörösség vizsgálata. 
Egytengelyűség mérése. 
Menetmérés. 
Párhuzamosság mérése. 
Egyéb geometriai méretek vizsgálata. 
Összeszerelési sorrend lépéseinek meghatározása, ellenőrzése. 
Összeszereléshez szükséges eszközök meghatározása, kiválasztása, 
használata. 
Munkakörnyezet tisztántartása. 
Veszélyes anyagok kezelése, tárolása. 
Csúszásmentesítés eszközei, módja. 
Áramtalanítás lépései. 
Üzembe helyezés feltételei gyakorlatban. 
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A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. elbeszélés x   - 
1.3. kiselőadás   x - 
1.4. megbeszélés  x  - 
1.5. vita  x  - 
1.6. szemléltetés   x - 
1.7. projekt  x  - 
1.8. kooperatív tanulás  x  - 
1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 
1.11. házi feladat   x - 

 
 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló     
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tevékenységek, feladatok 
2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

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

I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 
1/9. évfolyamot követően 140 óra 

2/10. évfolyamot követően 140 óra 
 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 
 
Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10162-12 
Gépészeti alapozó feladatok 

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata  
Anyagismeret, anyagvizsgálat 
Gépészeti alapmérések 

10192-12 
Szerszám- és készülékgyártás 

Szerszám- és készülékgyártás gyakorlata 
Szerszámok gyártása, szikraforgácsolás, 
hőkezelés, szerelés 
Készülékelemek gyártása, összeállítása 
Irányítás és vezérléstechnika 

10193-12 
Szerszámok és készülékek üzemeltetése, 
karbantartása 

Üzemeltetés és karbantartás gyakorlata 

Karbantartási műveletek 
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10162-12 Gépészeti alapozó feladatok * 

*Három évfolyamos oktatás esetén az 1. évfolyamot követően 
 

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata tantárgy 
 

Témakörök 
 

Anyagismeret, anyagvizsgálat   
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok). 
Roncsolásos anyagvizsgálatok. 
Keménység vizsgálat. 
Keménységmérő eljárások. 
Mikro-keménységmérés. 
Keménységmérés meleg állapotban. 
Dinamikus keménységmérések. 
Rugalmas utóhatás 
Rugalmas alakváltozás. 
Kúszás és relaxáció. 
Mechanikai kifáradás, Wöhler-görbe. 
Frekvencia befolyása a kifáradásra. 
Fárasztó gépek. 
Melegalakíthatósági technológiai próbák. 
Hidegalakíthatósági technológiai próbák. 
Nyomóvizsgálat. 
Hajlítóvizsgálat. 
Csavaróvizsgálat. 
Törésmechanikai vizsgálatok, Charpy-féle ütve hajlító vizsgálat. 
Vegyi összetétel vizsgálata. 
Korróziós vizsgálatok. 
Mikroszkópikus vizsgálatok, maratás, polírozás, csiszolás. 
Hőtechnikai tulajdonságok. 
Villamos vezetőképesség mérése. 
Mágneses tulajdonság vizsgálata. 
Fémek és ötvözetek tulajdonságai. 
A hűtési sebesség hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 
Ötvözőelemek hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 
Hőkezelések csoportosítása. 
 
Gépészeti alapmérések   
Az előrajzolással szembeni követelmények. 
Az előrajzolás lépései. 
Az előrajzolás szerszámai, eszközei. 
Mérő és ellenőrző eszközök. 
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A felületszínezés lehetőségei. 
A térbeli előrajzolás eszközei. 
Az előrajzolás folyamata. 
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai. 
Síkbeli és térbeli előrajzolás. 
Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek 
megválasztása adott feladat elvégzéséhez. 
Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása. 
Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, 
köszörülés, fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, 
menetfúrás). 
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 
rendszerezése. 
Alkatrészek illesztése. 
A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 
rendszerezése. 
Palástfelület, homlokfelület esztergálás. 
Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás). 
Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás). 
Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés). 
Oldható kötések készítése. 
Nem oldható kötések készítése. 
Különféle fémfelületek előkészítése. 
Felületvédelem mázolással, lakkozással. 
 

10192-12 Szerszám- és készülékgyártás* 
*Három évfolyamos oktatás esetén az 1. és a 2. évfolyamot követően 

 
Szerszám- és készülékgyártásgyakorlata tantárgy 
 

Témakörök 
 

Szerszámok gyártása, szikraforgácsolás, hőkezelés, szerelés 
Szerszámelem katalógusok, szabványok. 
Szabványos szerszámelemek kiválasztása. 
Alkatrészrajzok értelmezése, rajzolvasás. 
Előgyártmány megválasztása. 
Megmunkálási igény meghatározása. 
Műveleti sorrendterv készítése. 
Nem szabványos szerszámelemek legyártása kézi és gépi forgácsolással. 
Szerszámlapok gyártása marással, köszörüléssel. 
Szerszámlapok furatmegmunkálásai. 
Szerszámlapok áttörése. 
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Befogócsapok, vezetőoszlopok készítése esztergálással, köszörüléssel. 
Bélyegek legyártása. 
Aktív szerszámelemek hőkezelése, hőkezelés utáni megmunkálásuk.  
Egyéb szerszámelemek (kilökők, ütközők, stb.) gyártása.  
Összeállítási rajzok értelmezése, rajzolvasás. 
Szerelési sorrendterv készítése. 
Szerszámlapok összeszerelése. 
Kivágó-lyukasztó szerszámok összeállítása. 
Húzóbélyeg, húzógyűrű gyártása. 
Finomfelületi után munkálások. 
Műanyagok alkalmazása a szerszámgyártásban. 
Műgyantakiöntések.  
Mélyhúzó szerszám összeszerelése. 
Műanyag alakító szerszámok elemeinek kiválasztása termékkatalógusokból. 
Alakító formabetétek elkészítésének műveleti sorrendterve. 
Alakító formabetétek gyártása. 
Műanyag alakító szerszámok összeszerelése 
Egyéb szerszámelemek legyártása, egyéb szerszámok szerelése. 
Munkabiztonsági, balesetelhárítási szabályok. 
A tömbös szikraforgácsoló gép megismerése. 
Elektróda kiválasztása. 
Műveleti sorrend meghatározása 
Elektróda megmunkálása 
Elektróda befogása. 
Elektróda távolságának meghatározása. 
Munkadarab befogása, pozicionálása. 
Szigetelőfolyadék kiválasztása, mennyiségének beszabályozása. 
Huzalszikra forgácsoló gép. 
Elektróda megválasztása. 
Munkadarab elhelyezése, pozicionálása. 
Műveleti sorrend meghatározása. 
Startlyukfúró. 
Szikraforgácsolás forgó fejjel. 
Polírozás szikraforgácsolással. 
Lézervágók összehasonlítása szikraforgácsolással. 
Vízsugaras vágók bemutatása, összehasonlítása szikraforgácsolással. 
Ultrahangos anyagmegmunkálás. 
A különböző technológiák megmunkálási pontossága. 
A különböző módon megmunkált felületi minőségek vizsgálata, magyarázata. 
A megmunkálható anyagok meghatározása. 
A géppel kapcsolatos biztonságtechnikai ismeretek gyakorlati alkalmazása. 
A gép beállítási módszereinek gyakorlása, nullpontfelvétel. 
CNC gép esetén a szerszámok megadása, bemérése. 
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CNC gép esetén a munkadarab felfogása, nullpontfelvétel. 
A generátor beállítása, vagy programbevitel. 
Program szimuláció. 
Programfuttatás, kezelés. 
Hulladékkezelés. 
Hőkezelő műhely berendezései. 
Hőkezeléseknél alkalmazott eszközök, szerszámok, védőeszközök. 
Hűtőanyagok, hűtési módok, segédanyagok. 
A hőkezelési paraméterek meghatározása. 
Táblázatok, anyagszabványok használata. 
Munkadarabok kemencébe helyezése, elrendezése. 
Hűtési módok alkalmazása, gyakorlása. 
Egyszerű szénacélból készült szerszám, szerszámelem edzése, megeresztése. 
Melegen dolgozó szerszámok hőkezelése (MSZ szerinti W-s anyagok 
hőkezelése). 
Kivágó, lyukasztó szerszámok anyagainak hőkezelése (régi MSZ szerinti K-s 
anyagok). 
Rugóacélból készült szerszámok hőkezelése (régi MSZ szerinti S-es anyagok). 
Gyorsacélból készült szerszámok hőkezelése (régi MSZ szerinti R-es anyagok). 
Munkabiztonsági, balesetelhárítási szabályok alkalmazása. 
CNC gépek gyakorlati kezelése (maró és szikraforgácsoló gépek). 
CNC gépek szerkezeti elemeinek ismerete (hely, megnevezés). 
Többtengelyes CNC megmunkáló központok használata. 
A gép karbantartási helyeinek ismerete (olajszint, levegő, hűtővíz, szűrők). 
A gép kezelésének biztonságtechnikai ismereteinek alkalmazása. 
A gép biztonságos be- és kikapcsolása. 
A gép kézi mozgatása (zárt és nyitott burkolat esetén). 
Szerszámok be- és kitárolása, kézi szerszámcsere végrehajtása. 
Szerszámok bemérése, szerszámadatok rögzítése. 
Gépsatu, tokmány, felfogó készülék rögzítése a gépasztalon, beállítás.  
A munkadarab biztonságos rögzítése. 
Munkadarab nullpont felvétele különböző módszerekkel. 
A nullponteltolás kiválasztása. 
Kézi programbevitel. 
Program be- és kiadása számítógéppel. 
Programszerkesztés CNC vezérlőben. 
Szimuláció, tesztfutás. 
Programvégrehajtás mondatonkénti és folyamatos végrehajtással. 
A program megszakítása és folytatása. 
Munkadarab ellenőrzése, dokumentálása, átadása. 
 
Készülékelemek gyártása, összeállítása 
Szabványos készülékelemek. 
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Készülékelem katalógusok, szabványok. 
Készülékelemek csoportosítása felhasználási terület szerint. 
Készülékelemek csoportosítása méretük szerint. 
Szabványos készülékelemek kiválasztása. 
Készülékelemek anyagai. 
Készüléktestek: 
-  alaplapok 
-  paletták 
-  tornyok 
-  derékszögek 
-  hornyos- illetve furatosztású testek 
Nullpont rendszerek 
Gépelemek: 
- tengelykötések 
- kuplungok 
Görgők  
Golyós nyomóelemek 
Excenterek 
Expanderek 
Öntött készüléktestek 
Hegesztett készüléktestek 
Csavarozott készüléktestek 
Álló készülékek 
Mozgó készülékek 
- egyenes vonalban  
- forgó mozgást végző 
EÖK rendszer használata. 
Nem szabványos készülékelemek gyártása gépi és kézi forgácsolással. 
Alkatrészrajzok értelmezése, rajzolvasás. 
Megmunkálási igény meghatározása. 
Műveleti sorrend készítése. 
Összeállítási rajz értelmezése, rajzolvasás. 
Készülékelemek összeszerelése. 
Oldható kötésmódok alkalmazása. 
Csavarkötés, illesztőszeges kötés létesítése. 
Fúróperselyek sajtolása. 
Készülékekben munkadarab tájolása, szorítása, rögzítése, felszerelése. 
Munkabiztonsági, balesetelhárítási szabályok. 
 
Irányítás és vezérléstechnika 
Villamos-, hidraulikus-, pneumatikus rendszerek diagnosztikája. 
Egyszerűbb hidraulikus rendszerek tervezése, összeállítása, működtetése. 
Egyszerűbb pneumatikus rendszerek tervezése, összeállítása, működtetése.  

769 



 

CNC szerszámgép vezérlések működése, műveleti sorrendek meghatározása, 
megmunkáló szerszámok kiválasztása.  
Mérhető jellemzők meghatározása. 
Mért értékek felvétele, mérési jegyzőkönyv készítése, kiértékelése. 
Levegőszűrő, olajszűrő, vízszűrő cseréje. 
Olajszint ellenőrzése. 
Egyszerű kapcsolási rajz készítése. 
Nyomásérték beszabályozása. 
Villamos alapmérések végzése.  
Táblázat kezelése, diagram értelmezése. 
Egyszerű hidraulikus, pneumatikus és villamos kapcsolási rajz értelmezése. 
Számítógéppel támogatott hidraulikus, pneumatikus rendszerek. 
Programok készítése számítógép vezérelt gépekre. 
Munkafolyamatok megtervezése, összeállítása. 
Munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi és biztonságtechnikai előírások. 
Környezetvédelmi szabványok. 
Védőeszközök ismerete. 
 

10193-12 Szerszámok és készülékek üzemeltetése, karbantartása* 
*Három évfolyamos oktatás esetén a 2. évfolyamot követően 

 
Üzemeltetés és karbantartás gyakorlata tantárgy 

 
Témakörök 
 

Karbantartási műveletek 
Szerszámok tisztítása, szétszerelése, lekezelése, összeszerelése. 
Hiba okok megállapítása a munkadarabok és a hulladék alapján. 
Szerszámkísérő lapok tanulmányozása, kitöltése. 
Vágólapok élezése. 
Vágó-lyukasztó bélyegek élezése. 
Törött szerszámelemek cseréje. 
Perselyezés, betétezés. 
Vágóélek javítása felrakó hegesztéssel. 
Lézeres hegesztés alkalmazása. 
Felületjavítás fémszórással. 
Szerszámjavítás fémgittel. 
Sérült alakító felületek felcsiszolása, polírozása. 
Balesetelhárítás, egészségvédelem. 
Különböző okok miatt meghibásodott szerszám/készülék dokumentáció 
alapján vagy önállóan történő szétszerelése. 
A szerszámok/készülékek elemeinek műszaki mérése. 
A műszaki mérések eredményeinek dokumentálása. 
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A mérések eredménye alapján korrekciók végzése, szükség szerinti javítás. 
A szerszám működéséhez szükséges beállítások elvégzése. 
Terhelés nélküli összejáratás, tesztüzem. 
Szerszám/készüléket működtető gépek hibáinak korrigálása, javítás. 
Szerszám működésének optimalizálása. 
Szériagyártás során eljárás ellenőrzés. 
Szerszámkísérő lap kiállítása, dokumentálása. 
Átadási dokumentációk alapján szerszámazonosító használata, illetve jelölés. 
A gyártóüzem minőségirányítási rendszerében történő közreműködés és a 
minőségbiztosítás dokumentálásában történő részvétel. 
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II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 
1. évfolyamot követően 160 óra 

 
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 
 
 
Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10162-12 
Gépészeti alapozó feladatok 

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata  
Anyagismeret, anyagvizsgálat 
Gépészeti alapismeretek 

10192-12 
Szerszám- és készülékgyártás 

Szerszám- és készülékgyártás gyakorlata 
Szerszámok gyártása, szikraforgácsolás, 
hőkezelés, szerelés 
Készülékelemek gyártása, összeállítása 
Irányítás és vezérléstechnika 

10193-12 
Szerszámok és készülékek üzemeltetése, 
karbantartása 

Üzemeltetés és karbantartás gyakorlata 

Karbantartási műveletek 
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10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 
 

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata tantárgy 
 

Témakörök 
 

Anyagismeret, anyagvizsgálat 
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok). 
Roncsolásos anyagvizsgálatok. 
Keménység vizsgálat. 
Keménységmérő eljárások. 
Mikro-keménységmérés. 
Keménységmérés meleg állapotban. 
Dinamikus keménységmérések. 
Rugalmas utóhatás 
Rugalmas alakváltozás. 
Kúszás és relaxáció. 
Mechanikai kifáradás, Wöhler-görbe. 
Frekvencia befolyása a kifáradásra. 
Fárasztó gépek. 
Melegalakíthatósági technológiai próbák. 
Hidegalakíthatósági technológiai próbák. 
Nyomóvizsgálat. 
Hajlítóvizsgálat. 
Csavaróvizsgálat. 
Törésmechanikai vizsgálatok, Charpy-féle ütve hajlító vizsgálat. 
Vegyi összetétel vizsgálata. 
Korróziós vizsgálatok. 
Mikroszkópikus vizsgálatok, maratás, polírozás, csiszolás. 
Hőtechnikai tulajdonságok. 
Villamos vezetőképesség mérése. 
Mágneses tulajdonság vizsgálata. 
Fémek és ötvözetek tulajdonságai. 
A hűtési sebesség hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 
Ötvözőelemek hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 
Hőkezelések csoportosítása. 
 
Gépészeti alapismeretek   
Az előrajzolással szembeni követelmények. 
Az előrajzolás lépései. 
Az előrajzolás szerszámai, eszközei. 
Mérő és ellenőrző eszközök. 
A felületszínezés lehetőségei. 
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A térbeli előrajzolás eszközei. 
Az előrajzolás folyamata. 
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai. 
Síkbeli és térbeli előrajzolás. 
Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek 
megválasztása adott feladat elvégzéséhez. 
Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása. 
Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, 
köszörülés, fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, 
menetfúrás). 
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 
rendszerezése. 
Alkatrészek illesztése. 
A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 
rendszerezése. 
Palástfelület, homlokfelület esztergálás. 
Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás). 
Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás). 
Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés). 
Oldható kötések készítése. 
Nem oldható kötések készítése. 
Különféle fémfelületek előkészítése. 
Felületvédelem mázolással, lakkozással. 
 

10192-12 Szerszám- és készülékgyártás 
 

Szerszám- és készülékgyártás gyakorlata tantárgy 
 

Témakörök 
 

Szerszámok gyártása, szikraforgácsolás, hőkezelés, szerelés 
Szerszámelem katalógusok, szabványok. 
Szabványos szerszámelemek kiválasztása. 
Alkatrészrajzok értelmezése, rajzolvasás. 
Előgyártmány megválasztása. 
Megmunkálási igény meghatározása. 
Műveleti sorrendterv készítése. 
Nem szabványos szerszámelemek legyártása kézi és gépi forgácsolással. 
Szerszámlapok gyártása marással, köszörüléssel. 
Szerszámlapok furatmegmunkálásai. 
Szerszámlapok áttörése. 
Befogócsapok, vezetőoszlopok készítése esztergálással, köszörüléssel. 
Bélyegek legyártása. 
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Aktív szerszámelemek hőkezelése, hőkezelés utáni megmunkálásuk.  
Egyéb szerszámelemek (kilökők, ütközők, stb.) gyártása.  
Összeállítási rajzok értelmezése, rajzolvasás. 
Szerelési sorrendterv készítése. 
Szerszámlapok összeszerelése. 
Kivágó-lyukasztó szerszámok összeállítása. 
Húzóbélyeg, húzógyűrű gyártása. 
Finomfelületi után munkálások. 
Műanyagok alkalmazása a szerszámgyártásban. 
Műgyantakiöntések.  
Mélyhúzó szerszám összeszerelése. 
Műanyag alakító szerszámok elemeinek kiválasztása termékkatalógusokból. 
Alakító formabetétek elkészítésének műveleti sorrendterve. 
Alakító formabetétek gyártása. 
Műanyag alakító szerszámok összeszerelése 
Egyéb szerszámelemek legyártása, egyéb szerszámok szerelése. 
Munkabiztonsági, balesetelhárítási szabályok. 
A tömbös szikraforgácsoló gép megismerése. 
Elektróda kiválasztása. 
Műveleti sorrend meghatározása 
Elektróda megmunkálása 
Elektróda befogása. 
Elektróda távolságának meghatározása. 
Munkadarab befogása, pozicionálása. 
Szigetelőfolyadék kiválasztása, mennyiségének beszabályozása. 
Huzalszikra forgácsoló gép. 
Elektróda megválasztása. 
Munkadarab elhelyezése, pozicionálása. 
Műveleti sorrend meghatározása. 
Startlyukfúró. 
Szikraforgácsolás forgó fejjel. 
Polírozás szikraforgácsolással. 
Lézervágók összehasonlítása szikraforgácsolással. 
Vízsugaras vágók bemutatása, összehasonlítása szikraforgácsolással. 
Ultrahangos anyagmegmunkálás. 
A különböző technológiák megmunkálási pontossága. 
A különböző módon megmunkált felületi minőségek vizsgálata, magyarázata. 
A megmunkálható anyagok meghatározása. 
A géppel kapcsolatos biztonságtechnikai ismeretek gyakorlati alkalmazása. 
A gép beállítási módszereinek gyakorlása, nullpontfelvétel. 
CNC gép esetén a szerszámok megadása, bemérése. 
CNC gép esetén a munkadarab felfogása, nullpontfelvétel. 
A generátor beállítása, vagy programbevitel. 

775 



 

Program szimuláció. 
Programfuttatás, kezelés. 
Hulladékkezelés. 
Hőkezelő műhely berendezései. 
Hőkezeléseknél alkalmazott eszközök, szerszámok, védőeszközök. 
Hűtőanyagok, hűtési módok, segédanyagok. 
A hőkezelési paraméterek meghatározása. 
Táblázatok, anyagszabványok használata. 
Munkadarabok kemencébe helyezése, elrendezése. 
Hűtési módok alkalmazása, gyakorlása. 
Egyszerű szénacélból készült szerszám, szerszámelem edzése, megeresztése. 
Melegen dolgozó szerszámok hőkezelése (MSZ szerinti W-s anyagok 
hőkezelése). 
Kivágó, lyukasztó szerszámok anyagainak hőkezelése (régi MSZ szerinti K-s 
anyagok). 
Rugóacélból készült szerszámok hőkezelése (régi MSZ szerinti S-es anyagok). 
Gyorsacélból készült szerszámok hőkezelése (régi MSZ szerinti R-es anyagok). 
Munkabiztonsági, balesetelhárítási szabályok alkalmazása. 
CNC gépek gyakorlati kezelése (maró és szikraforgácsoló gépek). 
CNC gépek szerkezeti elemeinek ismerete (hely, megnevezés). 
Többtengelyes CNC megmunkáló központok használata. 
A gép karbantartási helyeinek ismerete (olajszint, levegő, hűtővíz, szűrők). 
A gép kezelésének biztonságtechnikai ismereteinek alkalmazása. 
A gép biztonságos be- és kikapcsolása. 
A gép kézi mozgatása (zárt és nyitott burkolat esetén). 
Szerszámok be- és kitárolása, kézi szerszámcsere végrehajtása. 
Szerszámok bemérése, szerszámadatok rögzítése. 
Gépsatu, tokmány, felfogó készülék rögzítése a gépasztalon, beállítás.  
A munkadarab biztonságos rögzítése. 
Munkadarab nullpont felvétele különböző módszerekkel. 
A nullponteltolás kiválasztása. 
Kézi programbevitel. 
Program be- és kiadása számítógéppel. 
Programszerkesztés CNC vezérlőben. 
Szimuláció, tesztfutás. 
Programvégrehajtás mondatonkénti és folyamatos végrehajtással. 
A program megszakítása és folytatása. 
Munkadarab ellenőrzése, dokumentálása, átadása. 
 
Készülékelemek gyártása, összeállítása 
Szabványos készülékelemek. 
Készülékelem katalógusok, szabványok. 
Készülékelemek csoportosítása felhasználási terület szerint. 
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Készülékelemek csoportosítása méretük szerint. 
Szabványos készülékelemek kiválasztása. 
Készülékelemek anyagai. 
Készüléktestek: 
- alaplapok 
- paletták 
- tornyok 
- derékszögek 
- hornyos- illetve furatosztású testek 
Nullpont rendszerek 
Gépelemek: 
tengelykötések 
kuplungok 
Görgők  
Golyós nyomóelemek 
Excenterek 
Expanderek 
Öntött készüléktestek 
Hegesztett készüléktestek 
Csavarozott készüléktestek 
Álló készülékek 
Mozgó készülékek 
- egyenes vonalban  
- forgó mozgást végző 
EÖK rendszer használata. 
Nem szabványos készülékelemek gyártása gépi és kézi forgácsolással. 
Alkatrészrajzok értelmezése, rajzolvasás. 
Megmunkálási igény meghatározása. 
Műveleti sorrend készítése. 
Összeállítási rajz értelmezése, rajzolvasás. 
Készülékelemek összeszerelése. 
Oldható kötésmódok alkalmazása. 
Csavarkötés, illesztőszeges kötés létesítése. 
Fúróperselyek sajtolása. 
Készülékekben munkadarab tájolása, szorítása, rögzítése, felszerelése. 
Munkabiztonsági, balesetelhárítási szabályok. 
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Irányítás és vezérléstechnika 
Villamos-, hidraulikus-, pneumatikus rendszerek diagnosztikája. 
Egyszerűbb hidraulikus rendszerek tervezése, összeállítása, működtetése. 
Egyszerűbb pneumatikus rendszerek tervezése, összeállítása, működtetése.  
CNC szerszámgép vezérlések működése, műveleti sorrendek meghatározása, 
megmunkáló szerszámok kiválasztása.  
Mérhető jellemzők meghatározása. 
Mért értékek felvétele, mérési jegyzőkönyv készítése, kiértékelése. 
Levegőszűrő, olajszűrő, vízszűrő cseréje. 
Olajszint ellenőrzése. 
Egyszerű kapcsolási rajz készítése. 
Nyomásérték beszabályozása. 
Villamos alapmérések végzése.  
Táblázat kezelése, diagram értelmezése. 
Egyszerű hidraulikus, pneumatikus és villamos kapcsolási rajz értelmezése. 
Számítógéppel támogatott hidraulikus, pneumatikus rendszerek. 
Programok készítése számítógép vezérelt gépekre. 
Munkafolyamatok megtervezése, összeállítása. 
Munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi és biztonságtechnikai előírások. 
Környezetvédelmi szabványok. 
Védőeszközök ismerete. 
 

10193-12 Szerszámok és készülékek üzemeltetése, karbantartása 
 

Üzemeltetés és karbantartás gyakorlata tantárgy 
 
Témakörök 
 

Karbantartási műveletek 
Szerszámok tisztítása, szétszerelése, lekezelése, összeszerelése. 
Hiba okok megállapítása a munkadarabok és a hulladék alapján. 
Szerszámkísérő lapok tanulmányozása, kitöltése. 
Vágólapok élezése. 
Vágó-lyukasztó bélyegek élezése. 
Törött szerszámelemek cseréje. 
Perselyezés, betétezés. 
Vágóélek javítása felrakó hegesztéssel. 
Lézeres hegesztés alkalmazása. 
Felületjavítás fémszórással. 
Szerszámjavítás fémgittel. 
Sérült alakító felületek felcsiszolása, polírozása. 
Balesetelhárítás, egészségvédelem. 
Különböző okok miatt meghibásodott szerszám/készülék dokumentáció 
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alapján vagy önállóan történő szétszerelése. 
A szerszámok/készülékek elemeinek műszaki mérése. 
A műszaki mérések eredményeinek dokumentálása. 
A mérések eredménye alapján korrekciók végzése, szükség szerinti javítás. 
A szerszám működéséhez szükséges beállítások elvégzése. 
Terhelés nélküli összejáratás, tesztüzem. 
Szerszám/készüléket működtető gépek hibáinak korrigálása, javítás. 
Szerszám működésének optimalizálása. 
Szériagyártás során eljárás ellenőrzés. 
Szerszámkísérő lap kiállítása, dokumentálása. 
Átadási dokumentációk alapján szerszámazonosító használata, illetve jelölés. 
A gyártóüzem minőségirányítási rendszerében történő közreműködés és a 
minőségbiztosítás dokumentálásában történő részvétel. 
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1.3.5.2 Szakkélpzési kerettanterv a 34 582 03 épület- és szerkezetlakatos szakképesítéshez 
1.18. 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 

a 

34 582 03 
ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 
I. A szakképzés jogi háttere 
 
A szakképzési kerettanterv 
 

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

valamint 
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  
– a 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 
alapján készült. 
 
II. A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 34 582 03 
 
A szakképesítés megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos 
 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet 
 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet 
 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 
 
Elméleti képzési idő aránya: 30% 
 
Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
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Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot 
követően 140 óra;  
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
 
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 
 

vagy iskolai előképzettség hiányában 
 
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakmai és vizsgakövetelményt 
kiadó rendelet 3. számú mellékletében az 5. Gépészet szakmacsoportra meghatározott 
kompetenciák birtokában 
 
Szakmai előképzettség: - 
 
Előírt gyakorlat: - 
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
Pályaalkalmassági követelmények:- 
 
IV. A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 
alkalmazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 
- - 

 
Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 
részletei az alábbiak: 
 
nincs 
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Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 
nincs 
 
IX. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv 
nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 
Ögy  140  140 
10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 
Ögy  140  140 
11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 
Összesen: 2366 óra  2608 óra 

 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv 
nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 
Ögy.  160 óra  160 óra 
2. évfolyam 31,5 óra/hét 1008 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 
Összesen: 2302 óra  2540 óra 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai 
követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 
1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

0,5   

 140 

    

 140 

    0,5   

160  

    

11499-12 
Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás 
II. 

        0,5       0,5   

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.         2       2   

10163-12  
Gépészeti 
munkabiztonság és 
környezetvédelem 

Munkavédelem 1      1    
Elsősegély-
nyújtás 
gyakorlata 

 1      1   

10162-12 
 Gépészeti alapozó 
feladatok 

Gépészeti 
alapozó 
feladatok 

2      2    

Gépészeti 
alapozó  
feladatok 
gyakorlata 

 4      4   

10166-12  
Gépészeti kötési 
feladatok 

Gépészeti 
kötések alapjai 

2,5  1    2,5  1  

Gépészeti 
kötések 
készítésének 

 3,5  3    3,5  4 
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gyakorlata 

10165-12 
Épületlakatos 
feladatok 

Épületlakatos 
feladatok 

  4    3  1  

Épületlakatos 
feladatok 
gyakorlata 

   9  1  8  3,5 

10167-12 Magasban 
végzett lakatos 
feladatok 

Magasban 
végzett lakatos 
feladatok  

    2    2  

Magasban 
végzett lakatos 
feladatok 
gyakorlata 

     3    3 

10168-12 
Szerkezetlakatos 
feladatok 

Szerkezetlakatos 
feladatok 

  2  2,5  2  2,5  

Szerkezet-
lakatos 
feladatok 
gyakorlata 

   4  12  4  12 

Összes óra 6 8,5 7 16 7 16 11 20,5 9 22,5 
Összes óra 14,5 140 23 140 23 31,5 160 31,5 

 
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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2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 
követelménymodul 

Tantárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás 
nélkül 

Óraszám 
Összesen 

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

e gy ögy e gy ögy e gy e gy ögy e gy 

11500-12 
 Munkahelyi 
egészség és 
biztonság  

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

18   

140  

    

140  

    18 18   

160  

    18 

Munkavédelmi 
alapismeretek 

4           4 4       4 

Munkahelyek kialakítása 4           4 4       4 
Munkavégzés személyi 
feltételei 

2           2 2       2 

Munkaeszközök 
biztonsága 

2           2 2       2 

Munkakörnyezeti hatások 2           2 2       2 
Munkavédelmi jogi 
ismeretek 

4           4 4       4 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.         16   16     16   16 
Munkajogi alapismeretek          4    4      4    4 
Munkaviszony létesítése          4    4      4    4 
Álláskeresés          4    4      4    4 
Munkanélküliség          4    4      4    4 

11497-12 
Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I.         64   64     64   64 

Nyelvtani rendszerzés 1         10    10     10   10 
Nyelvtani rendszerezés 2         10   10      10    10  
Nyelvi készségfejlesztés         24   24      24    24  
Munkavállalói szókincs         20   20     20   20 

785 



 

10163-12  
Gépészeti 
munkabiztonság és 
környezetvédelem 

Munkavédelem 36      36 36    36 
Munkabiztonság  12      12 12    12 
Tűzvédelem 12      12 12    12 
Környezetvédelem 12      12 12    12 
Elsősegélynyújtás 
gyakorlata 

 36     36  36   36 

Elsősegélynyújtás alapjai  12     12  12   12 
Munka- és 
környezetvédelem a 
gyakorlatban 

 12     12  12   12 

Sérülések ellátása  12     12  12   12 

10162-12 Gépészeti 
alapozó feladatok 

Gépészeti alapozó 
feladatok 

72      72 72    72 

Műszaki dokumentációk 18      18 18    18 
Gépészeti alapmérések 18      18 18    18 
Anyagismeret, 
anyagvizsgálat 

18      18 18    18 

Fémek alakítása 18      18 18    18 
Gépészeti alapozó 
feladatok gyakorlata  

 144     144  144   144 

Műszaki dokumentációk  36     36  36   36 
Gépészeti alapmérések  36     36  36   36 
Anyagismeret, 
anyagvizsgálat 

 36     36  36   36 

Gépészeti alapismeretek  36     36  36   36 

10166-12 Gépészeti 
kötési feladatok 

Gépészeti kötések alapjai 90  36    126 90  32  122 
Hegesztés, forrasztás, 
ragasztás 

54      54 54    54 

Szegecselés, csavarozás 36      36 36    36 
Felületvédelem   36    36   32  32 
Gépészeti kötések 
készítésének gyakorlata 

 126  108   234  126  128 254 
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Hegesztési, forrasztási, 
ragasztási gyakorlat 

 54  72   126  54  96 150 

Szegecs-, csavarkötés 
készítése 

 72     72  72   72 

Felületvédelmi bevonatok 
készítése 

   36   36    32 32 

10165-12 
Épületlakatos 
feladatok 

Épületlakatos feladatok   144    144 108  32  140 
Általános vállalkozási 
ismeretek 

  36    36   32  32 

Épületlakatos szerkezetek   36    36 36    36 
Épületlakatos szerkezetek 
gyártási ismeretei 

  72    72 72    72 

Épületlakatos feladatok 
gyakorlata 

   324  32 356  288  112 400 

Munkatervezési feladatok    36   36  36   36 
Munkaszervezési 
feladatok 

   36   36  36   36 

Épületlakatos szerkezetek 
gyártása, beépítése, 
szerelése 

   216  32 248  216  80 296 

Karbantartás, javítás    36   36    32 32 

10167-12  
Magasban végzett 
lakatos feladatok 

Magasban végzett 
lakatos feladatok 

    64  64   64  64 

A magasban végzett 
munka biztonsága 

    26  26   26  26 

Építészeti rajzi ismeretek     12  12   12  12 
Magasban végzett 
szerelési folyamatok 

    26  26   26  26 

Magasban végzett 
lakatos feladatok 
gyakorlata 

     96 96    96 96 

A magasban végzett 
munka biztonsága 

     32 32    32 32 
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Építészeti rajzfeladatok      32 32    32 32 
Magasban végzett 
szerelések 

     32 32    32 32 

10168-12 
Szerkezetlakatos 
feladatok 

Szerkezetlakatos 
feladatok 

  72  80  152 72  80  152 

Szerkezetlakatos 
alapismeretek 

  72  16  88 72  16  88 

Csarnok szerkezetlakatos 
és vázlakatos ismeretek 

    32  32   32  32 

Tartószerkezeti ismeretek     32  32   32  32 
Szerkezetlakatos 
feladatok gyakorlata 

   144  384 528  144  384 528 

Szerkezetlakatos munkák    144  128 272  144  128 272 
Csarnok szerkezetlakatos 
és vázlakatos munkák 

     128 128    128 128 

Tartószerkezeti lakatos 
munkák 

     128 128    128 128 

Összesen: 216 306 
140 

252 576 
140 

224 512 2086 396 738 
160 

288 720 2142 
Összesen: 522 828 736 2366 1134 1008 2302 
Elméleti óraszámok/aránya 692 / 29,2% 684 / 29,7% 
Gyakorlati óraszámok/aránya 1674 / 70,8% 1618 / 70,3% 

 
Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 
 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 
teljesülnie. 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A  
11500-12 azonosító számú 

 
Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító számú, Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 
kompetenciák 

11500-12 
 Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 
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ka
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 
jelentőségét 

x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 

 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 
szervezési feltételeivel kapcsolatos 
munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 
követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 
képviselővel együttműködve részt vesz a 
munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 
megbetegedések hátrányos következményei 

x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 
szabályozása 

x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 
feltételei 

  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 
Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 
munkahelyeken 

     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  
Biztonsági szín- és alakjelek  x     
Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 
Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Visszacsatolási készség x    x  
Irányíthatóság   x  x  
Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Rendszerező képesség x    x x 
Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  
Helyzetfelismerés  x  x x  
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12. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy  18 óra/18 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
13.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 
kompetenciák elsajátíttatása. 
Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 
13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  
- 

 
13.3. Témakörök  

 
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek 4 óra/4 óra 
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 
 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek 
megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember 
egészségére és testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 
munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 
 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és 

a munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások 
jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő 
megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt 
technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és 
szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-
munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 
A munkavédelem fogalomrendszere, források 
 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom 

meghatározásai.  
 

1.3.2. Munkahelyek kialakítása 4 óra/4 óra 
Munkahelyek kialakításának általános szabályai 
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 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, 
prioritások. 

Szociális létesítmények 
 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek 

biztosítása, megfelelősége.  
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 
 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és 

kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 

felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, 
tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 
Anyagmozgatás 
 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A 

kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 
Raktározás 
 Áruk fajtái, raktározás típusai 
 
Munkahelyi rend és hulladékkezelés 
 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 
 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei 2 óra/2 óra 
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 
alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 
munkavédelmi ismeretek 
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága 2 óra/2 óra 
Munkaeszközök halmazai 
 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 
Munkaeszközök dokumentációi 
 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének 

dokumentációs követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) 
meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget 
tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 
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 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 
meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 
 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, 

üzemviteli és emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési 
követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a 
biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

 
1.3.5. Munkakörnyezeti hatások 2 óra/2 óra 
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes 
anyagok és keverékek, stressz) 
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások 
valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a 
lehetőségei.  
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége 
a munkahelyen. 
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a 
munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A 
munkavállalók részvételének jelentősége 

 
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra/4 óra 
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 
 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és 

méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki 
egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló, 1993. évi XCIII. 
törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, 
a követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, 
munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló, 
2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány és az ágazati miniszterek 
rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. 
A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 
 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 
üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 
 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 

ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 
Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

794 

 



 

 Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések 
fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés 
eszköze 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 
 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  
 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 
Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 
jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 
1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 
1.4. házi feladat x    
1.5. teszt x    

 
1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel  

x x  

A tanult (vagy egy 
választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 
ártalmai 
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13.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A  

11499-12 azonosító számú 
 

Foglalkoztatás II. 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 

M
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sz
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Á
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FELADATOK 
Munkaviszonyt létesít  x  x     
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat     x    
Feltérképezi a karrierlehetőségeket      x   
Vállalkozást hoz létre és működtet       x  
Motivációs levelet és önéletrajzot készít      x   
Diákmunkát végez    x     

SZAKMAI ISMERETEK 
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 
munkavállaló felelőssége  x  x     
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák  x x      
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)  x x      
Álláskeresési módszerek     x    
Vállalkozások létrehozása és működtetése       x  
Munkaügyi szervezetek      x   
Munkavállaláshoz szükséges iratok    x     
Munkaviszony létrejötte    x     
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései  x  x     
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 
lehetőségei      x  x  
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 
pályaválasztási tanácsadás)       x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Köznyelvi olvasott szöveg megértése  x x x  x  
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban  x  x  x  x 
Elemi szintű számítógép használat  x x  x  x  
Információforrások kezelése  x  x  x  x 
Köznyelvi beszédkészség  x  x x  x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Önfejlesztés x  x  x  x  
Szervezőkészség     x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő készség    x x  x  
Határozottság  x  x  x  x 
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Logikus gondolkodás  x x x  x  
Információgyűjtés  x  x  x  x 
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8. Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra 
 

8.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 
elsajátítására. 

 
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
- 

 
8.3. Témakörök  

 
8.3.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra 
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 
(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 
együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott 
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus 
munkavégzési formák az új Munka Törvénykönyve szerint (távmunka, 
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, 
háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 
munka.  

 
8.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 
munkáltató által kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 
összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 
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8.3.3. Álláskeresés 4 óra 
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 
támogatások ismerete. 
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, 
önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél 
felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), 
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 
(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs 
Portál (NPP).  
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 
szerepe. 
 
8.3.4. Munkanélküliség 4 óra 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 
megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való 
törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 
munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 
közfoglalkozatás főbb szabályai 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 
béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 
pszichológiai tanácsadás. 
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8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    
1.2. megbeszélés  x   
1.3. vita  x   
1.4. szemléltetés   x  
1.5. szerepjáték  x   
1.6. házi feladat   x  

 
8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke
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1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Leírás készítése  x   

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

 x   
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2.3. Tesztfeladat megoldása  x   
 

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

11497-12 azonosító számú 
 

Foglalkoztatás I. 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
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FELADATOK 
Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 
vonatkozással) 

x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 
formanyomtatványt kitölt 

x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 
együttműködés melletti munkát végez 

   x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Idegen nyelven:         

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok       

x 

a munkakör alapkifejezései       x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 
nyelven 

x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 
feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 
való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Nyelvi magabiztosság  x  x  x   
Kapcsolatteremtő készség    x  x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Információgyűjtés    x  x   
Analitikus gondolkodás      x   

 

805 

 



 

9. Foglalkoztatás I. tantárgy 64 óra/64 óra 
 

3.16. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 
szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű 
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló 
idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a 
munkáját.  
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy 
alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, 
illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve 
történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 
nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó 
társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon 
meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 
3.17. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: 
Idegen nyelvek 

 
3.18. Témakörök 

3.3.13. Nyelvtani rendszerzés 1 10 óra/10 óra 
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 
vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 
kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a 
jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű 
mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén 
a diák alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett 
feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az 
elvégezendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra 
vonatkozó kérdések megértse, valamint a helyes igeidő használattal ezekre 
egyszerű mondatokban is képes lesz reagálni. 
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető 
igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 
3.3.14. Nyelvtani rendszerezés 2 10 óra/10 óra 
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a 
jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, 
szükségesség) - használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen 
nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. 
Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven 
feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető igeidő, a segédigék 
által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend 
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alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy 
egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen 
ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi 
meghallgatás során.  

 
3.3.15. Nyelvi készségfejlesztés  24 óra/24 óra 
/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/   
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen 
nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási 
képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 
alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg. Az induktív 
nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 
szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák 
koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb 
fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív 
memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: 
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, 
kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két 
fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörök: 
- személyes bemutatkozás 
- a munka világa 
- napi tevékenységek, aktivitás 
- étkezés, szállás 
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai 
szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 
 
3.3.16. Munkavállalói szókincs  20 óra/20 óra 
/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni 
kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása 
révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 
Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. 
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör 
tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt 
kifejezéseket sajátítja el. 
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3.19. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, másik fele pedig számítógépes 
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 
formában zajlik. 
 

3.20. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

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

 
 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  
1.2. megbeszélés   x  
1.3. szemléltetés   x  
1.4. kooperatív tanulás  x   
1.5. szerepjáték  x   
1.6. házi feladat x    

1.7. 
digitális alapú 
feladatmegoldás 

x    

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás)

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás
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sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x  x  

1.6. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Levélírás x    
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2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x    

3. Komplex információk körében     
3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

  x  

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x  
 

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

10163-12 azonosító számú 
 

Gépészeti munkabiztonság és 
környezetvédelem 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10163-12 azonosító számú, Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök 
oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10163-12  
Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 

Munkavédelem  
Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
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FELADATOK 
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és 
környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, valamint 
a szakmára és egyéb szerelési-javítási technológiára 
vonatkozó előírásokat 

x x x  x  

A munkaterületet és munkakörnyezetet a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelően alakítja ki 

x    x  

Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére, 
tárolására vonatkozó szabályokat 

x x x  x  

Együttműködik a munka-, tűz- és környezetvédelemmel 
kapcsolatos események kivizsgálásában 

x x x  x  

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban x x x  x  
Betartja a tűz- és környezetvédelmi előírásokat  x x  x  
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt x   x  x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi 
szabályok 

x x x  x  

A munkáltatók és a munkavállalók jogai és 
kötelezettségei 

x x x    

A munkahely biztonságos kialakításának követelményei x    x  
A gépek, berendezések, szerszámok használati és 
kezelési utasításai 

x      

Villamos berendezések biztonságtechnikája x x   x  
Az anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai x    x  
Egyéni és kollektív védelmi módok x x x  x  
Munkabiztonsági szimbólumok értelmezése x x x    
Elsősegélynyújtási ismeretek    x x x 
Munkavégzés szabályai x    x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata x    x  
Információforrások kezelése     x  
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, szimbólumok, 
színjelölések értelmezése 

x x x  x  

Gépek, berendezések, szerszámok szakszerű használata x x x x x  
Elsősegélynyújtás    x x  
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség x x x x x  
Határozottság x x x x x  
Felelősségtudat x x x x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x x x x  
Irányítási készség x x x x x  

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Figyelem-összpontosítás x x x x x  
Körültekintés, elővigyázatosság x x x x x  
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4. Munkavédelem tantárgy 36 óra / 36óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
4.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók 
munkavégzésének kialakítását és önálló gondolkodásra való nevelését. Tegye 
képessé a tanulókat a munka világának, ezen belül a munkavédelem jellemzőinek 
és működésének megértésére. 
 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
4.3. Témakörök 

 
4.3.1. Munkabiztonság 12 óra / 12 óra 
A baleset és a munkahelyi baleset fogalma. 
A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések fajtái. 
Veszélyforrások kialakulása. 
Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények. 
A munkavédelmi oktatás dokumentálása. 
A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 
Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, kockázatértékelés. 
A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések. 
A munkavégzés fizikai ártalmai. 
Zaj- és rezgésvédelem. 
Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma. 
A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény. 
A színek kialakítása. 
A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai. 
Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. 
Villamos berendezések biztonságtechnikája. 
Egyéni és kollektív védelem. 
Munkaegészségügy. 
Kockázatbecslés. 
Kockázatértékelés. 
Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 
Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 
Jelző és riasztóberendezések. 
Megfelelő mozgástér biztosítása. 
Elkerítés, lefedés. 
Tároló helyek kialakítása. 
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Munkahely padlózata. 
 

4.3.2. Tűzvédelem 12 óra / 12 óra 
Általános tűzvédelmi ismeretek. 
Tűzveszélyességi osztályok, jelölésük. 
Tűzveszélyes anyagok. 
Tűzveszélyes anyagok tárolása. 
Tűzveszélyes anyagok szállítása. 
Tűzveszélyes anyagok dokumentálása. 
Az égés feltételei, az anyagok éghetősége. 
Tűzveszélyes tevékenységek. 
Tűzvédelmi szabályzat. 
A tűzjelzés. 
Teendők tűz esetén. 
Veszélyességi övezet. 
Áramtalanítás. 
Tűzoltás módjai. 
Tűzoltó eszközök. 
Tűzoltó eszközök tárolása beltérben. 
Tűzoltó eszközök tárolása kültereken. 
Porral oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 
Vízzel oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 
Habbal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 
Halonnal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 
Szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 
Oltóhatás 
Tűzmegelőzés 
Tűzjelzés 
Gépek, berendezések tűzvédelmi előírásai. 
Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előírásai. 
Műszaki mentés. 
Elektromos kábelek elhelyezése, elvezetése. 
Hő- és füstelvezető berendezések. 
Jelzőtáblák. 
Feliratok. 
Irányfények. 
Tűzgátló nyílászárók. 
Tűzvédő festékek. 
Dokumentációk. 

 
4.3.3. Környezetvédelem 12 óra / 12 óra 
A környezetvédelem területei. 
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Természetvédelem. 
Vízszennyezés vízforrások. 
A levegő jellemzői, a levegőszennyezés. 
Globális felmelegedés és hatása a földi életre. 
Hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése tárolása. 
Hulladékgyűjtő szigetek. 
Gyűjtőhelyek kialakítása. 
Veszélyes hulladékok tárolása. 
Veszélyes hulladékok begyűjtése. 
Veszélyes hulladékok feldolgozása. 
Hulladékok feldolgozása. 
Hulladékok újrahasznosítása. 
Hulladékok végleges elhelyezése. 
Hulladékok lebomlása. 
Az ipar hatása környezetre. 
Megújuló energiaforrások. 
Levegőszennyezés. 
Zajszennyezés. 
Hőszennyezés. 
Fényszennyezés. 
Talajszennyezés. 
Nehézfémek. 
Vízszennyezés. 
Szennyvízkezelés 
Környezetszennyezés egészségi hatásai. 
Fontosabb környezetvédelmi jogszabályok. 
Fontosabb Európai Uniós jogszabályok. 
Fémiparban keletkező szennyezőanyagok. 
Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok felhasználása. 
Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok tárolása. 
Az elhasználódott hűtő-, kenő-, mosófolyadékok hulladékkezelése. 
Az épített környezet védelme. 
Munkahelyi környezet természetbarát kialakítása. 

 
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 
 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
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4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 
(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. elbeszélés x   - 
1.3. kiselőadás   x - 
1.4. megbeszélés  x  - 
1.5. vita  x  - 
1.6. szemléltetés   x - 
1.7. projekt  x  - 
1.8. kooperatív tanulás  x  - 
1.9. szimuláció   x - 

 
4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 
2.5. Szöveges előadás egyéni  x  - 
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4.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

5. Elsősegélynyújtás gyakorlata tantárgy  36 óra / 36 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
5.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt vagy azon kívül is a tanulók 
képesek legyenek felismerni a balesetek során keletkezett sérüléseket, és képesek 
legyenek az elsősegélynyújtás elvégzésére. 

 
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
5.3. Témakörök  

 
5.3.1. Elsősegélynyújtás alapjai 12 óra / 12 óra 
Mentőhívás módja. 
Teendők a baleset helyszínén. 
Elsősegély nyújtásának korlátai. 
A baleseti helyszín biztosítása. 
Vérkeringés, légzés vizsgálata. 
Heimlich-féle műfogás. 
Rautek-féle műfogás. 
Elsősegélynyújtás vérzések esetén. 
Életveszély elhárítása. 
Újraélesztés.  
Mellkasnyomás technikája  
Légútbiztosítás lehetőségei. 

felkészüléssel 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 
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Légút akadálymentesítése. 
Lélegeztetés. 
Fizikális vizsgálat. 
Stabil oldalfekvő helyzet alkalmazása. 
Az eszméletlenség veszélyei. 
A sokk tünetei, veszélyei, ellátása.  
Idegen test eltávolítása szemből, orrból, fülből. 
Agyrázkódás tünetei, veszélyei, ellátása. 
Koponyasérülés tünetei, veszélyei, ellátása. 
Bordatörés tünetei, veszélyei, ellátása. 
Végtagtörések. 
Hasi sérülések. 
Gerinctörés tünetei, veszélyei, ellátása. 
Áramütés veszélyei. 
Áramütött személy megközelítése. 
Áramtalanítás. 
Áramütött személy ellátása. 
Égési sérülés súlyosságának felmérése, ellátása. 
Fagyás, tünetei, veszélyei és ellátása. 
Mérgezések tünetei, fajtái, ellátása. 
Leggyakrabban előforduló mérgezések. 
Maró szerek okozta sérülések veszélyei, ellátása. 
Rosszullétek. 
Ájulás tünetei, ellátása. 
Epilepsziás roham tünetei, ellátása. 
Szív eredetű mellkasi fájdalom tünetei, ellátása. 
Alacsony vércukorszint miatti rosszullét tünetei, ellátása 

 
5.3.2. Munka- és környezetvédelem a gyakorlatban 12 óra / 12 óra 
Veszélyforrások kialakulása. 
Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények. 
Személyi védőfelszerelések helyének meghatározása, tárolása. 
A munkavédelmi oktatás dokumentálása. 
A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 
Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, kockázatértékelés. 
A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések. 
A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések helyének meghatározása, 
elhelyezése. 
A megfelelő biztonsági jelzés kiválasztása. 
A munkavégzés fizikai ártalmai. 
Zaj- és rezgésvédelem. 
Zaj- és rezgésvédelem védőeszközeinek fajtái, alkalmazásuk. 
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Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma. 
A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény. 
A színek kialakítása. 
A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai. 
Hegesztő munkahelyek kialakítása, védő eszközök alkalmazása. 
Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai. 
Anyagmozgatás gépeinek, eszközeinek biztonságos használata, védőeszközök 
alkalmazása. 
Villamos berendezések biztonságtechnikája, speciális védőeszközök 
bemutatása, használata. 
Egyéni és kollektív védelem. 
Munkaegészségügy. 
Kockázatbecslés. 
Kockázatértékelés. 
Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 
Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 
Jelző és riasztóberendezések. 
Megfelelő mozgástér biztosítása. 
Elkerítés, lefedés. 
Tároló helyek kialakítása. 
Munkahely padlózata. 
Gépek védőburkolatainak kialakítása, elhelyezése. 

 
5.3.3. Sérülések ellátása 12 óra / 12 óra 
Sebellátás. 
Hajszáleres vérzés. 
Visszeres vérzés. 
Ütőeres vérzés. 
Belső vérzések és veszélyei. 
Orrvérzés, ellátása. 
Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, 
metilalkoholmérgezés. 
Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés. 
Fektetési módok. 
Idegen test szemben, orrban, fülben. 
Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén. 
Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén. 
Az eszméletlenség fogalmát, tüneteit, leggyakoribb okai, következményei 
Az eszméletlenség ellátása. 
A vérzésekkel kapcsolatos ismeretek. 
A schock fogalma és formái 
A termikus traumákkal, hőártalmakkal kapcsolatos ismeretek 
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Az ízületi sérülések formái, tünetei és ellátásuk módja 
A csontsérülések formái, tünetei és ellátásuk (fektetési módok) 
A hasi sérülés formái, tünetei és ellátásuk módjai 
A kimentés fogalma és betegmozgatással kapcsolatos ismeretek 
A mérgezések fogalma, tünetei és ellátásuk módja 
A belgyógyászati balesetek (áramütés) 
A leggyakoribb belgyógyászati kórképek, tüneteik és ellátásuk 
 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél 

 
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek 
(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x x - 
1.2. elbeszélés x x x - 
1.3. kiselőadás x x x - 
1.4. megbeszélés x x x - 
1.5. vita x x x - 
1.6. szemléltetés x x x - 
1.7. szimuláció x x x - 
1.8. szerepjáték x x x - 
1.9. házi feladat x x x - 

1.10. egyéb x x x - 
 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói 
tevékenység 

szervezési kerete 
(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     
1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x - 
1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett x x x - 
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5.6. A tantárgy értékelésének módja 

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

feldolgozása 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x x x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése x x x - 
2.2. Leírás készítése x x x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x x x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x - 
2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x x x - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x x x - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x x x - 
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A 
10162-12 azonosító számú 

 
Gépészeti alapozó feladatok 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10162-12 azonosító számú, Gépészeti alapozó feladatok megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10162-12 
Gépészeti alapozó feladatok 

Gépészeti alapozó feladatok 
Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlata 
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FELADATOK 
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára 
és a technológiára vonatkozó dokumentumokat 

x    x   x 

Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és 
kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, 
szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket 

x   x x   x 

Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít, olvas, 
értelmez 

x    x   x 

Egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat készít, 
olvas, értelmez 

x x x      

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz 
szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott 
elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, 
felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket 

x x x x x x x x 

Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján x x   x x  x 
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti 
anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat 

x    x    

Kiválasztja az általános gépészeti célú anyagok és 
alkatrészek közül a feladatnak megfelelőt 

x    x   x 

Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget x x   x x  x 
Gépipari alapméréseket végez  x x   x x x 
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános 
eszközökkel 

 x   x   x 

Általános roncsolásos és roncsolásmentes 
anyagvizsgálatokat végez 

 x x  x x  x 

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló 
alapeljárásokkal 

   x    x 

Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló 
alapeljárásokkal 

   x    x 

Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel x   x x   x 
Darabol kézi és gépi műveletekkel    x x   x 
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal x   x x   x 
Alapszerelési műveleteket végez, oldható és nem 
oldható kötéseket készít 

x   x x   x 

Korrózió elleni védőbevonatot készít x    x   x 
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok x    x    
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megvalósításában 
Alkalmazza a munkabiztonsági, tűz- és 
környezetvédelmi előírásokat 

x    x   x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Géprajzi alapfogalmak, szerkesztések, ábrázolási módok x    x    
Gépészeti műszaki rajzok olvasása, értelmezése, 
készítése 

x    x    

Szabadkézi vázlatrajzok készítése egyszerű 
alkatrészekről 

x x   x x   

Diagramok olvasása, értelmezése, készítése x    x    
Szabványok használata x  x  x   x 
Gyártási utasítások értelmezése x  x  x  x x 
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók 
használata 

x    x   x 

Mérési utasítások értelmezése x x   x x   
Mértékegységek x x   x x   
Ipari anyagok és tulajdonságaik x x x  x x x  
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik x  x  x  x  
Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik x  x  x  x  
Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik x  x  x  x  
Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira x x x x x x x x 
Szabványos ipari vasötvözetek, könnyűfém ötvözetek, 
színesfém ötvözetek 

x   x x   x 

Műszaki mérés eszközei, hosszméretek, szögek mérése 
és ellenőrzése 

 x    x  x 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése x x   x x  x 
Anyagvizsgálatok x  x  x  x x 
Képlékenyalakítás    x    x 
Forgácsolási alapfogalmak, műveletek, technológiák    x    x 
Kézi és gépi forgácsolás technológiája, eszközei    x    x 
Gépi forgácsoló alapeljárások gépei, szerszámai    x    x 
Érintésvédelmi alapismeretek    x    x 
Szerszámok, kézi kisgépek biztonságos használata x    x   x 
Gépüzemeltetés, anyagmozgatás munkabiztonsági 
szabályai 

x    x   x 

Hegesztési alapismeretek, hegesztő berendezések és 
eszközök 

x    x    

Ívhegesztés, gázhegesztés és lángvágás x   x x   x 
Korrózióvédelem alapeljárásai és eszközei x    x    

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezés, alkatrészrajz 
készítése, szabadkézi vázlatkészítés 

x   
 
 

x    

Diagramm, nomogram olvasása, értelmezése, műszaki 
táblázatok kezelése 

x    x    

Gépipari mérőeszközök használata, fémmegmunkáló 
kéziszerszámok és kisgépek használata 

x x   x x   

Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek használata    x    x 
Alaphegesztési eljárások berendezéseinek, eszközeinek 
használata 

x  x  x  x  
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x x x x x x x 
Önállóság x x x x x x x x 
Szabálykövetés x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x x x x x x x 
Határozottság x x x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x x x x x 
Lényegfelismerés (lényeglátás) x x x x x x x x 
Körültekintés, elővigyázatosság x x x x x x x x 
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6. Gépészeti alapozó feladatok tantárgy 72 óra / 72 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
6.1. A tantárgy tanításának célja 
A Gépészeti alapozó feladatok tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse 
a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, 
hozzájáruljon a gépészeti alapozó feladatok megértéséhez, képessé tegye a 
tanulókat a munka világának, ezen belül a gépészeti témakörök jellemzőinek és 
összefüggéseinek, valamint a gépészeti eszközök működésének a megértésére.  
A tantárgy segítsen magyarázatot adni a megtapasztalt eseményekre és a 
törvényszerűségekre. A hallgatók felelősséggel hajtsák végre a feladatokat, 
tudjanak döntéseket hozni a gépészeti folyamatokkal és témakörökkel 
kapcsolatban. 

 
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
6.3. Témakörök  

 
6.3.1. Műszaki dokumentációk 18 óra / 18 óra 
Technológiai dokumentációk fogalma, tartalma. 
Gépészeti technológiai dokumentációk, mint információhordozók, azok formai 
és tartalmi követelményei. 
Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások. 
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és 
axonometrikus ábrázolás. 
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés. 
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon. 
Összeállítási és részletrajzok. 
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma. 
Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások. 
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások. 
Tűrés, illesztés. 
Felületi minőség. 
Jelképes ábrázolások. 
A munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumok. 
A munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációk. 
Egyszerű gépészeti műszaki rajzok. 
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek, művelet-, illetve szerelési terv. 
Rendszerek rajzai, kapcsolási vázlatok, folyamatábrák és folyamatrendszerek. 
Technológiai sorrend fogalma, tartalma. 
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6.3.2. Gépészeti alapmérések 18 óra / 18 óra 
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata. 
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése. 
Mértékegységek. 
Műszaki mérés eszközeinek ismerete. 
Hosszméretek mérése és ellenőrzése. 
Szögek mérése és ellenőrzése. 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése. 
Mérési utasítás. 
Mérési pontosság. 
Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése. 
Mérési alapfogalmak, mérési hibák. 
Műszerhibák. 
Mérési jellemzők. 
Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel. 
Mérőeszközök. 
Hossz- és szögmérő eszközök. 
Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük. 
Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. 
Külső felületek mérésének eszközei. 
Belső felületek mérésének eszközei. 
Belső felületek mérésének eszközei. 
Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei. 
Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei. 
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai. 
Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma. 

 
6.3.3. Anyagismeret, anyagvizsgálat 18 óra / 18 óra 
Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai. 
Anyagszerkezettani alapismeretek. 
Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik. 
Ötvözők hatása. 
A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei. 
Kiválasztás szempontjai. 
Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok. 
Könnyűfémek. 
Nehézfémek. 
Szinterelt szerkezeti anyagok. 
Műanyagok. 
Segédanyagok. 
Hőkezelések, feladatuk, csoportosításuk. 
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Hőkezelő eljárások. 
Hőkezelési hibák. 
Jellegzetes hibák. 
Anyaghibák. 
Öntési hibák. 
Hegesztési hibák. 
Forgácsolás során képződő hibák. 
Köszörülési hibák. 
Képlékeny alakítás okozta hibák. 
Kifáradás. 
Korrózió  
Hibakimutatás lehetőségei. 
Anyagvizsgálati módok. 
Roncsolás-mentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok). 
Roncsolásos anyagvizsgálatok, szakítóvizsgálat, keménység vizsgálat. 
Technológiai próbák. 
Szakítóvizsgálat 
Hajlítóvizsgálat. 
Csövek gyűrűtágító vizsgálata. 
Lapító vizsgálat. 
Törésvizsgálat. 
Ütővizsgálat. 
Keménységmérés 
Metallográfiai vizsgálat. 
Endoszkópos vizsgálat. 
Folyadékbehatolásos repedésvizsgálat. 
Mágnesezhető poros repedésvizsgálat. 
Ultrahangos repedésvizsgálat. 
Radiográfiai vizsgálat. 

 
6.3.4. Fémek alakítása 18 óra / 18 óra 
Fémek felosztása, fizikai-, kémiai tulajdonságai. 
Fémek technológiai tulajdonságai. 
Ötvözők hatásai. 
Kézi forgácsoló műveletek (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, 
fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás). 
Forgács nélküli alakítási technológiák alkalmazásának megismerése, 
alkalmazott gépek, eszközök, szerszámok. 
Lemezhajlítás. 
Peremezés. 
Domborítás, ívelés. 
A megmunkálásokra alkalmas és a gépészeti szakmákban használatos anyagok. 
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Alkatrészek illesztése. 
Illesztés reszeléssel. 
Hántoló szerszámok, eszközök. 
Lemezalkatrész készítése. 
Sík és ívelt felületek hántolása. 
A dörzsárazás szerszámai és művelete. 
Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése. 
Illesztés dörzsárazással. 
Csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek. 
Illesztés csiszolással. 
Komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok. 
Gépi forgácsolás szerszámai. 
Gépi forgácsoló alapeljárások gépei. 
Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 
Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 
Marás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 
Köszörülés technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai. 

 
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés   x - 
1.4. házi feladat   x - 

 
6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 
Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 
(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 
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6. pont lebontása, 
pontosítása) 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2. Csoportos versenyjáték  x  - 
 

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

7. Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata tantárgy 144 óra / 144 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
7.1. A tantárgy tanításának célja 
Megismertetni és elsajátíttatni a hallgatókkal a különféle gépészeti alapozó 
feladatok és gyakorlatok összedolgozhatóságának feltételeit; a nyersanyag, 
alapanyag, anyagminőségek, megmunkálások meghatározását, illetve az 
alkalmazott vizsgálatok módját. 
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7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
7.3. Témakörök  

 
7.3.1. Műszaki dokumentációk 36 óra / 36 óra 
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás. 
Szerelési-, karbantartási utasítások. 
Szállítói megfelelőségi nyilatkozatok. 
Pályázatok formai, tartalmi követelményei.  
Engedélyek, törvények, határozatok értelmezése. 
Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése, archiválása. 
Műhelyrajzok sajátosságai, elkészítése, dokumentálása. 
Megmunkálási technológia behatárolása, sorrendje alkatrészrajzok műszaki 
tartalmának figyelembevételével. 
Különféle szabványok megismerése, alkalmazása. 
Minőségirányítási dokumentumok elkészítésének szempontjai. 
Gépek, berendezések műszaki dokumentációi, fontosabb paraméterek 
nyilvántartása. 
Alkatrészek, eszközök nyilvántartásának szempontjai, dokumentálása. 
Alkatrészjegyzék, technológiai sorrend, bruttó anyagmennyiség, alkatrész 
nyersmérete, megmunkáláshoz szükséges szerszám és gép, állásidő. 
Javítási jegyzőkönyvek. 
Elektronikus dokumentációk. 
Fájlformátumok, kiterjesztések. 
Szövegszerkesztési alapismeretek. 
Képfelbontás, rasztergrafika, vektorgrafika előnyök, hátrányok ismerete. 

 
7.3.2. Gépészeti alapmérések 36 óra / 36 óra 
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel. 
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, 
mikrométerrel. 
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel. 
Szögmérés mechanikai szögmérővel. 
Külső kúpok mérése, ellenőrzése. 
Belső kúpok mérése, ellenőrzése. 
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel. 
Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával. 
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése. 
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése. 
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Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése. 
Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség 
mérése, ellenőrzése. 
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb. 
Mérési dokumentumok készítése. 
Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez. 
 
7.3.3. Anyagismeret, anyagvizsgálat 36 óra / 36 óra 
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok). 
Roncsolásos anyagvizsgálatok. 
Keménység vizsgálat. 
Keménységmérő eljárások. 
Mikro-keménységmérés. 
Keménységmérés meleg állapotban. 
Dinamikus keménységmérések. 
Rugalmas utóhatás 
Rugalmas alakváltozás. 
Kúszás és relaxáció. 
Mechanikai kifáradás, Wöhler-görbe. 
Frekvencia befolyása a kifáradásra. 
Fárasztó gépek. 
Melegalakíthatósági technológiai próbák. 
Hidegalakíthatósági technológiai próbák. 
Nyomóvizsgálat. 
Hajlítóvizsgálat. 
Csavaróvizsgálat. 
Törésmechanikai vizsgálatok, Charpy-féle ütve hajlító vizsgálat. 
Vegyi összetétel vizsgálata. 
Korróziós vizsgálatok. 
Mikroszkopikus vizsgálatok, maratás, polírozás, csiszolás. 
Hőtechnikai tulajdonságok. 
Villamos vezetőképesség mérése. 
Mágneses tulajdonság vizsgálata. 
Fémek és ötvözetek tulajdonságai. 
A hűtési sebesség hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 
Ötvözőelemek hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 
Hőkezelések csoportosítása. 

 
7.3.4. Gépészeti alapismeretek 36 óra / 36 óra 
Az előrajzolással szembeni követelmények. 
Az előrajzolás lépései. 
Az előrajzolás szerszámai, eszközei. 
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Mérő és ellenőrző eszközök. 
A felületszínezés lehetőségei. 
A térbeli előrajzolás eszközei. 
Az előrajzolás folyamata. 
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai. 
Síkbeli és térbeli előrajzolás. 
Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek 
megválasztása adott feladat elvégzéséhez. 
Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása. 
Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, 
köszörülés, fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, 
menetfúrás). 
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 
rendszerezése. 
Alkatrészek illesztése. 
A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 
rendszerezése. 
Palástfelület, homlokfelület esztergálás. 
Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás). 
Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás). 
Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés). 
Oldható kötések készítése. 
Nem oldható kötések készítése. 
Különféle fémfelületek előkészítése. 
Felületvédelem mázolással, lakkozással. 
 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél 

 
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorsz
ám 

Alkalmazott oktatási  
módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.2. megbeszélés  x  - 
1.3. szemléltetés   x - 
1.4. projekt  x  - 
1.5. szimuláció   x - 
1.6. házi feladat   x - 
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7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

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

10166-12 azonosító számú 
 

Gépészeti kötési feladatok 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 

 

839 

 



 

A 10166-12 azonosító számú, Gépészeti kötési feladatok megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10166-12 
Gépészeti kötési feladatok 

Gépészeti kötések 
alapjai 

Gépészeti kötések  
készítésének gyakorlata  

H
eg

es
zt

és
, f

or
ra

sz
tá

s,
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ga

sz
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s 

Sz
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i, 
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rl
at
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, 
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se
k 

ké
sz

íté
se

  

Fe
lü
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éd
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vo

na
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k 
ké

sz
íté

se
 

FELADATOK 
Általános minőségű hegesztett kötéseket készít kézi 
ívhegesztéssel 

X     X     

Általános minőségű kötést készít gázhegesztéssel X   X   
Készít, bont, javít kemény- és lágyforrasztott 
kötéseket 

X   X   

Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és 
helyzetbiztosító elemeket 

 X   X  

Készít, bont, javít, cserél nem oldható kötéseket 
(szegecs, zsugor, ragasztott) 

 X   X  

Fémipari alapműveleteket előkészít, elvégez X X X X X X 
Korrózió elleni védelmet készít kötőelemeken és 
fémszerkezeteken 

  X   X 

Gyártási és szereléstechnológiai folyamatokat 
értelmez, alkalmaz 

X X X X X X 

SZAKMAI ISMERETEK 
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, használata X X X X X X 
Oldható és nem oldható kötések rajzjelei, ábrázolási 
módjai 

X X X X X X 

Hegesztési rajzjelek értelmezése, varratok ábrázolása X   X   
Részletrajzok olvasása, értelmezése X X X X X X 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai X X X X X X 
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai   X   X 
Oldható kötések  X   X  
Nem oldható kötések X    X  
A gázhegesztés biztonsága X   X   
Az ívhegesztés biztonsága X   X   
Sajtoló-ponthegesztés biztonsága X   X   
A hegesztés környezeti hatásai X   X   
A hegesztés folyamatának és befejezésének 
tűzvédelmi előírásai 

X   X   

Korrózióvédelem alkalmazása   X   X 
Kötőelem táblázatok használata X X  X X  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Gépészeti rajzok, részletrajzok olvasása, értelmezése  X X    X   X   
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Hegesztési varratjelképek értelmezése X   X X  
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek és 
színjelölések értelmezése 

X X X    

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata    X X X 
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szabálykövető magatartás     X       X 
Biztos kéztartás X   X   
Térlátás    X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság X     X X   
Együttműködési készség X   X  X 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés   X     X   
Lényegfelismerés, elővigyázatosság X  X X  X 
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8. Gépészeti kötések alapjai tantárgy  126 óra / 122 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
8.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanulók ismerjék meg a gépipar területén használatos oldható és nem oldható 
kötések módjait, technológiáját, szerszámait. Megismertetni a tanulókkal a 
különféle kötések készítésének alapját képező dokumentációk jellemző formai és 
tartalmi követelményeit, valamint megtanítani az ott előírt mennyiségi, minőségi, 
technológiai előírások jelentését, azok pontos betartásának fontosságát.  

 
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
8.3. Témakörök  

 
8.3.1. Hegesztés, forrasztás, ragasztás 54 óra / 54 óra 
Munkaterület, szerszámok előkészítése, fontossága. 
Rajz-, technológiai, munkabiztonsági dokumentáció tanulmányozása. 
Hegesztési, forrasztási, ragasztási felületek előkészítése. 
Gázhegesztő berendezések. 
Acetilénfejlesztő. 
Oxigénpalack, reduktor, gáztömlők, hegesztőpisztoly felépítése, karbantartása. 
Hegesztési varratfajták. 
Illesztővarratok, sarokvarratok, élvarratok. 
Lemezélek kialakítása, lemezek illesztése. 
Hozaganyag kiválasztása. 
Hegesztőpor. 
Lángbeállítás, semleges láng, gázdús láng. 
Hegesztőégő tartása, vezetése, hozaganyag vezetése. 
Balrahegesztés, jobbrahegesztés, vízszintes hegesztés, függőleges hegesztés. 
Ikervarrathegesztés, élvarratok hegesztése. 
Lángvágás munkafolyamata. 
Elhúzódások, feszültségek. 
Tartályok hegesztése. 
Rácsok hegesztése. 
Foltok, repedések hegesztése. 
Feszültségek csökkentése. 
Ívhegesztőberendezések. 
Hegesztő transzformátor, hegesztőkábel, elektródafogó kezelése, üzemelése, 
elektróda kiválasztása, lemezek illesztése. 
Forrasztószerszámok. 

842 

 



 

Kemény-, lágyforrasztás. 
Forrasztószerek, forrasz-anyagok. 
Általános minőségű hegesztési, forrasztási, ragasztási feladatok elvégzésének 
technológiája, szerszámai. 
Ragasztott kötések előnyei. 
Ragasztóanyagok. 
Természetes, mesterséges vagy műanyagragasztók. 

 
8.3.2. Szegecselés, csavarozás 36 óra / 36 óra 
Szegecselés rendeltetése, alkalmazási területe. 
Laza-, csuklós-, szilárd szegecselés. 
Szilárdsági szegecselés, tömítő szegecselés. 
Szegecsfajták. 
Hidegszegecselés, melegszegecselés. 
Süllyesztett zárófej készítése. 
Szegecsméretek meghatározása. 
Átlapolt szegecselés, hevederes kötés. 
Egysoros, kétsoros, háromsoros szegecskötések. 
Szegecsek igénybevétele. 
Szegecselési hibák. 
Félgömbfejű szegecsfej készítése. 
Csőszegecsek készítése. 
Gépi szegecselés. 
Szegecskötések bontása. 
Szegecseléshez szükséges szerszámok. 
Szegecskiosztás megtervezése. 
Szegecselés, csavarkötés, csavarbiztosítások módjai. 
A szegecselés, csavarkötés munkaterülete, a szükséges szerszámok, anyagok 
előkészítése, fontossága. 
Rajz-, technológiai, munkabiztonság dokumentáció tanulmányozása. 
Csavarkötések szerelésének célja. 
Csavarkötések fajtái és rendeltetésük. 
Anyáscsavarok, fejescsavarok, ászokcsavarok. 
Csavarkötések szerelésének szerszámai. 
Állítható-, nem állítható csavarkulcsok. 
Általános csavarhúzók, gépszerelő csavarhúzó, műszerész csavarhúzó, 
villanyszerelő csavarhúzó. 
Csavarhúzó kiválasztása. 
Villáskulcs, csillagkulcs, csőkulcs. 
Csavarbiztosítások. 
Csavarkötések szerelésének munkaszabályai. 
Csavarok meghúzásának sorrendje. 
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8.3.3. Felületvédelem 36 óra / 32 óra 

Munkaterület, anyagok, szerszámok előkészítése. 
A feladatot tartalmazó dokumentumok tanulmányozása, a feladat 
értelmezése. 
Felület előkészítése mechanikusan vagy vegyi anyagok segítségével.  
Felület előkészítése oxidáció gátló bevonat készítéséhez. 
Korrózió elleni bevonat készítése kötőelemeken és fémszerkezeteken. 
Megmaradt, a környezetre veszélyes anyagok kezelése. 
Maratás, anyagai, veszélyei 
Száraz csiszolás, segédanyagai, technológiája. 
Csiszoló anyagok fajtája, csoportosításuk. 
Nedves csiszolás, segédanyagai, fajtái, csoportosításuk, technológiája. 
Mechanikus zsírtalanítás. 
Vibrációs koptatás. 
Szemcseszórás, vibrációs koptatás. 
Mosás. 
Vegyszeres zsírtalanítás. 
Ultrahangos zsírtalanítás. 
Felület előkészítése, felületi érdesség jelentősége. 
Egyszerű felületvédelmi bevonatok készítése, zsírozás, olajozás, barnítás. 
Termodiffúziós eljárás, termikus szórás, alumínium és acél oxidálás. 
Foszfátozás. 
Galvanizálás, fémgőzölés. 
Nikkelezés fajtái, technológiája, csoportosítása. 
Krómozás technológiája, alkalmazási területe, csoportosítása. 
Kromátozás. 
Horganyozás csoportosítása, művelete, technológiája. 
Rezezés 
Ónozás, nemesfém bevonatok alkalmazási területei, technológiája. 
Tüzi zománcozás. 
Oldószeres festés technológiája, alkalmazási területei, csoportosítása. 
Elektrosztatikus festés technológiája, alkalmazási területei, csoportosítása. 
Bevonatrendszer kiválasztásának szempontjai, tervezése. 
Nanotechnológia a felületvédelemben.  

 
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakmaspecifikus tanterem 
 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
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8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 
(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.4. megbeszélés  x  - 
1.6. szemléltetés   x - 
1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 
1.11. házi feladat   x - 

 
8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     
3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos  x  - 
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szövegfeldolgozás 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

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

 
9. Gépészeti kötések készítésének gyakorlata tantárgy 234 óra / 254óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 
 

9.1. A tantárgy tanításának célja 
Az elméleti órákon feldolgozott tananyag gyakorlati elsajátítása. A tanulók 
manuális készségének fejlesztése, felelősségtudatának kialakítása, erősítése. A 
tanuló felkészítése az üzemi körülmények között végzendő feladatokra. Mindezek 
mellett alapvető cél a kötések létesítésének, oldásának készség szintű 
elsajátíttatása a minőségbiztosítási célok megvalósítása érdekében. A tűz- és az 
általános biztonsági szabályok fontosságának tudatosítása. 

 
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
9.3. Témakörök  

 
9.3.1. Hegesztési, forrasztási, ragasztási gyakorlat 126 óra / 150 óra 
Munkaterület, anyagok, szerszámok előkészítése. 
A feladatot tartalmazó dokumentumok tanulmányozása, a feladat értelmezése. 
Hegesztési, forrasztási, ragasztási felület előkészítése. 
Egyszerű minőségű él- és sarokhegesztési feladatok végzése vízszintesen 
ívhegesztéssel. 
Egyszerű minőségű él- és sarokhegesztési feladatok végzése vízszintesen 
lánghegesztéssel. 
Egyszerű minőségű él-, sarok-, lágy- és keményforrasztási feladatok végzése 
vízszintesen. 
Ragasztott kötések készítése. 
Kötési felületek vizuális ellenőrzése, hibajavítás. 
Forrasztott kötések bontása. 
Munkaterület, szerszámok előkészítése, fontossága. 
Rajz-, technológiai, munkabiztonsági dokumentáció tanulmányozása. 
Gázhegesztő berendezések. 
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Acetilénfejlesztő. 
Oxigénpalack, reduktor, gáztömlők, hegesztőpisztoly felépítése, karbantartása. 
Hegesztési varratfajták. 
Illesztővarratok, sarokvarratok, élvarratok. 
Lemezélek kialakítása, lemezek illesztése. 
Hozaganyag kiválasztása. 
Hegesztőpor. 
Lángbeállítás, semleges láng, gázdús láng. 
Hegesztőégő tartása, vezetése, hozaganyag vezetése. 
Balrahegesztés, jobbrahegesztés, vízszintes hegesztés, függőleges hegesztés. 
Ikervarrathegesztés, élvarratok hegesztése. 
Lángvágás munkafolyamata. 
Elhúzódások, feszültségek. 
Tartályok hegesztése. 
Rácsok hegesztése. 
Foltok, repedések hegesztése. 
Feszültségek csökkentése. 
Ívhegesztő berendezések. 
Hegesztő transzformátor, hegesztőkábel, elektródafogó kezelése,üzemelése, 
elektróda kiválasztása, lemezek illesztése. 
Forrasztószerszámok. 
Kemény-, lágyforrasztás. 
Forrasztószerek, forrasz-anyagok. 
Általános minőségű hegesztési, forrasztási, ragasztási feladatok elvégzésének 
technológiája, szerszámai. 
Ragasztott kötések előnyei. 
Ragasztóanyagok. 
Természetes, mesterséges vagy műanyagragasztók. 
 
9.3.2. Szegecs- és csavarkötés készítése 72 óra / 72 óra 
Munkaterület, anyagok, szerszámok előkészítése. 
A feladatot tartalmazó dokumentumok tanulmányozása, a feladat értelmezése. 
Átlapolt, hevederes, egy- és kétsoros, különböző fejkialakítású szegecskötés 
készítése. 
Csavarkötések, csavarbiztosítások létesítése. 
Nyomatékkulcs használata. 
Szegecskötés bontása lefúrással. 
Csavarkötések oldása, beszakadt csavar eltávolítása. 
Szegecselés rendeltetése, alkalmazási területe. 
Laza-, csuklós-, szilárd szegecselés. 
Szilárdsági szegecselés, tömítő szegecselés. 
Szegecsfajták. 
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Hidegszegecselés, melegszegecselés. 
Süllyesztett zárófej készítése. 
Szegecsméretek meghatározása. 
Átlapolt szegecselés, hevederes kötés. 
Egysoros, kétsoros, háromsoros szegecskötések. 
Szegecsek igénybevétele. 
Szegecselési hibák. 
Félgömbfejű szegecsfej készítése. 
Csőszegecsek készítése. 
Gépi szegecselés. 
Szegecskötések bontása. 
Szegecseléshez szükséges szerszámok. 
Szegecskiosztás megtervezése. 
Szegecselés, csavarkötés, csavarbiztosítások módjai. 
A szegecselés, csavarkötés munkaterülete, a szükséges szerszámok, anyagok 
előkészítése, fontossága. 
Rajz-, technológiai, munkabiztonság dokumentáció tanulmányozása. 
Csavarkötések szerelésének célja. 
Csavarkötések fajtái és rendeltetésük. 
Anyáscsavarok, fejescsavarok, ászokcsavarok. 
Csavarkötések szerelésének szerszámai. 
Állítható-, nem állítható csavarkulcsok. 
Általános csavarhúzók, gépszerelő csavarhúzó, műszerész csavarhúzó, 
villanyszerelő csavarhúzó. 
Csavarhúzó kiválasztása. 
Villáskulcs, csillagkulcs, csőkulcs. 
Csavarbiztosítások. 
Csavarkötések szerelésének munkaszabályai. 
Csavarok meghúzásának sorrendje. 
 
9.3.3. Felületvédelmi bevonatok készítése 6 óra / 32 óra 
Munkaterület, anyagok, szerszámok előkészítése. 
A feladatot tartalmazó dokumentumok tanulmányozása, a feladat értelmezése. 
Felület előkészítése mechanikusan vagy vegyi anyagok segítségével.  
Felület előkészítése oxidáció gátló bevonat készítéséhez. 
Korrózió elleni bevonat készítése kötőelemeken és fémszerkezeteken. 
Megmaradt, a környezetre veszélyes anyagok kezelése. 
Maratás, anyagai, veszélyei 
Száraz csiszolás, segédanyagai, technológiája. 
Csiszoló anyagok fajtája, csoportosításuk. 
Nedves csiszolás, segédanyagai, fajtái, csoportosításuk, technológiája. 
Mechanikus zsírtalanítás. 
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Vibrációs koptatás. 
Szemcseszórás, vibrációs koptatás. 
Mosás. 
Vegyszeres zsírtalanítás. 
Ultrahangos zsírtalanítás. 
Felület előkészítése, felületi érdesség jelentősége. 
Egyszerű felületvédelmi bevonatok készítése, zsírozás, olajozás, barnítás. 
Termodiffúziós eljárás, termikus szórás, alumínium és acél oxidálás. 
Foszfátozás. 
Galvanizálás, fémgőzölés. 
Nikkelezés fajtái, technológiája, csoportosítása. 
Krómozás technológiája, alkalmazási területe, csoportosítása. 
Kromátozás. 
Horganyozás csoportosítása, művelete, technológiája. 
Rezezés 
Ónozás, nemesfém bevonatok alkalmazási területei, technológiája. 
Tüzi zománcozás. 
Oldószeres festés technológiája, alkalmazási területei, csoportosítása. 
Elektrosztatikus festés technológiája, alkalmazási területei, csoportosítása. 
Bevonatrendszer kiválasztásának szempontjai, tervezése. 
Nanotechnológia a felületvédelemben.  

 
9.4.  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem, szakmaspecifikus tanműhely. 

 
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek 
(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
1.4. megbeszélés  x  - 
1.5. vita  x  - 
1.6. szemléltetés   x - 

 
9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 
2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 
3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

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

10165-12 azonosító számú 
 

Épületlakatos feladatok 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 10165-12 azonosító számú, Épületlakatos feladatok megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10165-12 
Épületlakatos feladatok 

Épületlakatos 
feladatok 

Épületlakatos feladatok 
gyakorlata 

Á
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FELADATOK 
Ajánlatot készít a megrendelőknek x   x x   
Alakítja a speciális épületlakatos munkadarabokat 
kézi kisgépes forgácsoló eljárásokkal  

x  x  x x x 

Átadja a munkát a megrendelőknek x    x   
Az épületeknél szereléshez, összetett szerkezeti 
egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési 
sorrendtervet, vázlatot készít 

x x x x x x x 

Azonosítja a szerkezeti anyagok főbb típusait 
szemrevételezéssel, próbával és a dokumentáció 
felhasználásával 

x x x x x x x 

Elkészíti vagy megrendeli a célszerszámokat, 
összeállító sablonokat a bonyolult speciális 
épületlakatos munkához 

x  x x x   

Eltakarítja és szelektálja a hulladékokat, 
gondoskodik a munka egyéb melléktermékeinek 
kezeléséről 

x  x x x x x 

Elvégzi a szakirányú garanciális épületlakatos-ipari 
ellenőrzéseket, javításokat 

 x x x x  x 

Építési, szerelési naplót vezet, dokumentációt készít 
(digitálisan) 

 x x x x x x 

Felveszi a megrendelést személyesen, 
kommunikációs eszközökön 

x   x x   

Gyártási, szerelési utasításokat értelmez  x x x x   
Karbantartási feladatokat lát el    x x  x 
Képlékenyalakítást végez a speciális épületlakatos 
munkadarabokon kézi, illetve kisgépes eljárásokkal 

 x x x x   

Kezeli a költségeket x   x x   
Korrózió elleni általános bevonatot és 
felületvédelmet készít a korrózióra hajlamos 
épületlakatos fémszerkezeteken 

  x x x x x 

Meghatározza és előkészíti a speciális épületlakatos 
munkához szükséges anyagmennyiséget 

 x x x x x  
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Munkájához szükséges szakmai számításokat 
értelmez segédletek használatával 

 x x x    

Nyílászáró alkatrészeket, szereléseket végez és 
elhelyez az épületeken 

 x x x x x x 

Összeilleszti, összeállítja a megmunkált speciális 
épületlakatos anyagrészeket, egységeket 

x x x x x x x 

Részt vesz az átadás-átvételi dokumentációk 
készítésében, jegyzőkönyvet vezet és készít 

x x x x x   

Szakterületéhez tartozó piacon vizsgálódik x   x x   
Számlát állít ki x    x   
Utókalkulációt készít x    x   
Zárat, biztonságtechnikai eszközöket cserél, szerel, 
ellenőriz 

 x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkavállalás jogi lehetőségei x    x   
A pénzkezelés szabályai és eljárástechnikája x       
Vállalkozási formák x       
A vállalkozás adminisztrációja, dokumentumai x       
A vállalkozások létesítésének, működtetésének és 
megszüntetésének hatályos szabályai, eljárásai 

x       

Adóügyi szabályok x       
Gazdasági alapfogalmak x    x   
Anyagok fajtái, főbb tulajdonságai  x  x  x  
Anyagvizsgálati módszerek  x  x    
Digitális alapfogalmak  x  x    
Lakatosipari fémtermékek  x  x    
Egyszerű ábrázolási módok  x  x    
Egyszerűbb szilárdsági számítások értelmezése  x  x    
Előrajzolás  x  x    
Fém termékek katalógusainak használata x x  x x x x 
Fémek képlékenyalakítása  x x x x   
Fémek kézi és kisgépi forgácsolása  x x x x x x 
A szerelés mérő és ellenőrző eszközei  x x x  x x 
Fémszerkezetek épületbe beépítése  x x x x x x 
Fémszerkezetek összeszerelése oldható és nem 
oldható kötésekkel 

 x x x x x x 

Forrasztás, hegesztés  x x x x x x 
Képlékenyalakítás műveletei  x x x x   
Korrózió és felületvédelem  x x x x x x 
Mértékegységek  x x x    
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, vázlatrajzok 
készítése 

 x x x    

Műszaki mérés eszközei, módszerei  x x x x   
Szabványhasználati ismeretek x x x x x   
Zárszerkezetek, szerelvények szerelése  x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Fémipari kéziszerszámok használata  x x x x x x 
Forrasztóeszközök, segédanyagok alkalmazása  x x x    
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Ív- és lánghegesztő berendezések, eszközök 
használata 

 x x x  x x 

Mennyiségérzék  x x x    
Mérő és ellenőrző eszközök használata  x x x    

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önállóság x x x x x x x 
Kézügyesség  x x x  x x 
Döntésképesség x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kommunikációs rugalmasság x x x x x x x 
Konszenzuskészség x x x x x x x 
Közérthetőség x x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x x x x 
Logikus gondolkodás x x x x x x x 
Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x x x x 
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10. Épületlakatos feladatok tantárgy 144 óra / 140 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
10.1. A tantárgy tanításának célja 
Az épületlakatos ismeretek elméleti megszerzése, a feladatok megértése, azok 
jellemzőinek és kivitelezési folyamatainak értelmezése. A különböző 
munkafolyamatokat felelősségteljes megtervezése. 
Önálló vállalkozás indításához szükséges ismeretek elsajátítása. 

 
10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
10.3. Témakörök 

 
10.3.1. Általános vállalkozási ismeretek 36 óra / 32 óra 
A vállalkozás fogalma. 
A vállalkozások formái. 
A vállalkozás beindításának hatósági engedélyezési folyamata 
A vállalkozás beindításának személyi feltételei 
A vállalkozás beindításának tárgyi feltételei 
A vállalkozás beindításának pénzügyi feltételei. 
A vállalkozói szerződések tartalma. 
A vállalkozói szerződések formája. 
Adóügyi ismeretek. 
Vállalkozás gazdasági helyzetét meghatározó tényezők. 
Munkahelyszervezés módszerek. 
Átfogó árajánlatok készítése (felmérés, a tervvázlatok bemutatása és 
elfogadtatása, anyagszükséglet és munkaszükséglet meghatározása). 
Anyaggazdálkodás folyamatai. 
A folyamatos anyagellátás feltételei. 
Létszámgazdálkodás. 
Létszámelemzés módszerei. 
Létszámelemzés mutatói. 
A költségcsökkentés aktív módszerei. 
A költségcsökkentés passzív módszerei. 
A munkáltató jogai. 
A munkavállaló jogai. 
A munkáltató kötelességei. 
A munkavállaló kötelességei. 
Kommunikációs lehetőségek. 
Ösztönzési lehetőségek. 
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Tárgyalások levezetésének módszerei. 
Értekezletek levezetésének módszerei. 
Megbeszélések levezetésének módszerei. 

 
10.3.2. Épületlakatos szerkezetek 36 óra / 36 óra 
Rácsok fogalma, 
Rácsok szerkezeti kialakítása. 
Ablakrácsok. 
Ajtó- és kapubetét rácsok. 
Mellvédrácsok. 
Akna- és lábtörlőrácsok. 
Tető- és hófogórácsok. 
Biztonsági rácsok, redőnyök. 
Tolórács. 
Acéllemez redőny. 
Rácsos redőny. 
Korlátok fogalma, alkalmazása. 
Kerti rácsok és kerítéskorlátok. 
Erkélykorlátok. 
Teraszkorlátok. 
Hídkorlátok. 
Lépcsőkorlátok. 
Egyéb korlátok. 
Napellenzők. 
Egyéb épületlakatos munkák. 
Állványok. 
Létrák. 
Acéllépcsők. 
Kezelőjárdák. 
Élvédők, takarólemezek. 
Lemezszekrények. 
Álmennyezetek. 
Fém nyílászáró szerkezetek csoportosítása 
Fém nyílászáró szerkezetek szerkezeti elemeik. 
Ablakok. 
Ajtók, kapuk. 
Külső és belső térelhatároló szerkezetek. 
Portálok, kirakatok. 
Nyílászáró szerkezetek. 
Nyílászáró szerkezetek, szerelvények felépítése, részeik. 
Vasalások, pántok, reteszek, kilincsszárak, távnyitó és kezelőszerkezetek, 
olajfékes önműködő ajtózárók. 
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Zárfajták, a zárak elemei. 
Biztonsági zárak. 
Lakatok. 

 
10.3.3. Épületlakatos szerkezetek gyártási ismeretei 72 óra / 72 óra 
Rácsok fogalma, szerkezeti kialakítása. 
Ablakrácsok gyártási ismeretei. 
Ajtó- és kapubetét rácsok gyártási ismeretei. 
Mellvédrácsok gyártási ismeretei. 
Akna- és lábtörlőrácsok gyártási ismeretei. 
Tető- és hófogórácsok gyártási ismeretei. 
Biztonsági rácsok, redőnyök gyártási ismeretei. 
Tolórácsok gyártási ismeretei. 
Acéllemez redőnyök gyártási ismeretei. 
Rácsos redőnyök gyártási ismeretei. 
Korlátok gyártási ismeretei. 
Kerti rácsok és kerítéskorlátok gyártási ismeretei. 
Erkélykorlátok gyártási ismeretei. 
Teraszkorlátok gyártási ismeretei. 
Hídkorlátok gyártási ismeretei. 
Lépcsőkorlátok gyártási ismeretei. 
Egyéb korlátok gyártási ismeretei. 
Napellenzők gyártási ismeretei. 
Egyéb épületlakatos munkák. 
Állványok gyártási ismeretei. 
Létrák gyártási ismeretei. 
Acéllépcsők gyártási ismeretei. 
Kezelőjárdák gyártási ismeretei. 
Élvédők, takarólemezek gyártási ismeretei. 
Lemezszekrények gyártási ismeretei. 
Álmennyezetek gyártási ismeretei. 
Fém nyílászáró szerkezetek csoportosítása, szerkezeti elemeik, főbb kiviteli 
követelményeik. 
Ablakok gyártási ismeretei. 
Ajtók, kapuk gyártási ismeretei. 
Külső és belső térelhatároló szerkezetek. 
Portálok, kirakatok. 
Nyílászáró szerkezetek gyártása, beépítése. 
Nyílászáró szerkezetek, szerelvények felépítése, részeik, gyártásuk, beállításuk. 
Javításuk, beszerelésük módjai. 
Vasalások, pántok, reteszek, kilincsszárak, távnyitó és kezelőszerkezetek, 
olajfékes önműködő ajtózárók. 
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Zárfajták, a zárak elemei. 
Biztonsági zárak gyártási ismeretei. 
Lakatok. 

 
10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem vagy szaktanterem 

 
10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x x - 
1.2. elbeszélés x x x - 
1.3. kiselőadás x x x - 
1.4. megbeszélés x x x - 
1.5. vita x x x - 
1.6. szemléltetés x x x - 
1.7. projekt x x x - 
1.8. kooperatív tanulás x x x - 
1.9. szimuláció x x x - 

 
10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
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1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x x - 
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1.6. Információk önálló rendszerezése x x x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x x x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése x x x - 
2.2. Leírás készítése x x x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x x x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

x x x - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x x x - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x x x - 

3. Képi információk körében     
3.1. XY rajz értelmezése x x x - 
3.2. XY rajz készítése leírásból x x x - 
3.3. XY rajz készítés tárgyról x x x - 
3.4. XY rajz kiegészítés x x x - 
3.5. XY rajz elemzés, hibakeresés x x x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése x x x - 
4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x - 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

x x x - 

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

x x x - 

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x x - 
5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

x x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 
mozaikfeladattal 

x x  - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

x x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x  - 
6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása x x  - 

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján 

x x  - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     
7.1. Feladattal vezetett szerkezetelemzés x x x - 
8. Vizsgálati tevékenységek körében     

8.1. Technológiai próbák végzése x x x - 
8.2. Technológiai minták elemzése x x x - 
8.3. Geometriai mérési gyakorlat x x x - 
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10.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

11. Épületlakatos feladatok gyakorlata tantárgy 356 óra / 400 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
11.1. A tantárgy tanításának célja 
Különféle épületlakatos gyakorlatok és tevékenységek elsajátítása. Gépek és 
berendezések működéséhez szükséges információk értelmezése, gyakorlatban 
való alkalmazása. Egyéni szakmai munkavégzés az önállóság növelésével, gépek 
szerelési, javítási és karbantartási feladatainak ellátása. 

 
11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
11.3. Témakörök  

 
11.3.1. Munkatervezési feladatok 36 óra / 36 óra 
Adott munkadarab anyagszükségletének meghatározása. 
Anyagszükségletének meghatározásának szabályai. 
Gyártmánytervek értelmezése. 
A szükséges mérőeszközök kiválasztása. 
A szükséges gyártó eszközök kiválasztása 
A szükséges gyártó eszközök technológiai sorrendtervének összeállítása. 
A gyártási helyszín meghatározása. 

 
11.3.2. Munkaszervezési feladatok 36 óra / 36 óra 
A szerelés személyi feltételei. 
A szerelés tárgyi feltételei. 
Munkaszervezési szabályok. 
A gyártási folyamatok munkaszervezési feltételei. 
A beépítési folyamatok munkaszervezési feltételei. 
A szerelési folyamatok munkaszervezési feltételei. 
A javítási munka feltételei. 
A különböző nyílászárók fém alkatrészei. 
Zárszerkezetek szerelése különböző munkahelyzetekben. 
A fémmegmunkálás szerszámai. 
A fémmegmunkálás eszközei. 
 
11.3.3. Épületlakatos szerkezetek gyártása, beépítése, szerelése 
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 248 óra / 296 óra 
Szerkezeti elemek gyártása. 
Épületlakatos szerkezetek elemei. 
Kézi forgácsolás. 
Kisgépes forgácsolás. 
Előrajzolás. 
Darabolás. 
Képlékeny alakítás. 
Oldható kötések készítése. 
Nem oldható kötések készítése. 
Hegesztés. 
Forrasztás. 
Szegecselés. 
Alak- és helyzetpontosság mérése 
Alak- és helyzetpontosság ellenőrzése. 
A munkaterületet előkészítése a helyszíni szereléshez. 
Szerelési munkák elvégzése. 
Átadás előtti javítások elvégzése. 
Hulladékok, a munka egyéb melléktermékeinek eltakarítása. 
Építési, szerelési napló vezetése. 
Átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítése. 
Épületlakatos szerkezetek beállítása. 
Épületlakatos szerkezetek szerelése. 
A szerelés előkészítése. 
Szerelési módszerek. 
A szerelés technológiája. 
Rácsok gyártása, beépítése, szerelése 
Ablakrácsok gyártása, beépítése, szerelése. 
Ajtó- és kapubetét rácsok gyártása, beépítése, szerelése. 
Mellvédrácsok gyártása, beépítése, szerelése. 
Akna- és lábtörlőrácsok gyártása, beépítése, szerelése. 
Tető- és hófogórácsok gyártása, beépítése, szerelése. 
Biztonsági rácsok, redőnyök gyártása, beépítése, szerelése. 
Tolórács gyártása, beépítése, szerelése. 
Acéllemez redőny gyártása, beépítése, szerelése. 
Rácsos redőny gyártása, beépítése, szerelése. 
Korlátok gyártása, beépítése, szerelése 
Kerti rácsok gyártása, beépítése, szerelése 
Kerítéskorlátok gyártása, beépítése, szerelése. 
Erkélykorlátok gyártása, beépítése, szerelése. 
Teraszkorlátok gyártása, beépítése, szerelése. 
Hídkorlátok gyártása, beépítése, szerelése. 

862 

 



 

Lépcsőkorlátok gyártása, beépítése, szerelése. 
Egyéb korlátok gyártása, beépítése, szerelése. 
Napellenzők gyártása, beépítése, szerelése. 
Egyéb épületlakatos munkák. 
Állványok gyártása, beépítése, szerelése. 
Létrák gyártása, beépítése, szerelése. 
Acéllépcsők gyártása, beépítése, szerelése. 
Kezelőjárdák gyártása, beépítése, szerelése. 
Élvédők, takarólemezek gyártása, beépítése, szerelése. 
Lemezszekrények gyártása, beépítése, szerelése. 
Álmennyezetek gyártása, beépítése, szerelése. 
Fém nyílászáró szerkezetek gyártása, beépítése, szerelése 
Ablakok gyártása, beépítése, szerelése. 
Ajtók gyártása, beépítése, szerelése. 
Kapuk gyártása, beépítése, szerelése. 
Külső és belső térelhatároló szerkezetek gyártása, beépítése, szerelése. 
Portálok gyártása, beépítése, szerelése. 
Kirakatok gyártása, beépítése, szerelése. 
Nyílászáró szerkezetek gyártása, beépítése, szerelése. 
Nyílászáró szerkezetek, szerelvényeinek gyártása, beépítése, szerelése. 
Vasalások gyártása, beépítése, szerelése. 
Pántok gyártása, beépítése, szerelése. 
Reteszek gyártása, beépítése, szerelése. 
Kilincsszárak gyártása, beépítése, szerelése. 
Távnyitó és kezelőszerkezetek gyártása, beépítése, szerelése. 
Olajfékes önműködő ajtózárók gyártása, beépítése, szerelése. 
Biztonsági zárak gyártása, beépítése, szerelése. 
Lakatok gyártása, beépítése, szerelése. 

 
11.3.4. Karbantartás, javítás 36 óra / 32 óra 
Átadás előtti ellenőrzések, az észlelt hibák megjelölése. 
Átadás-átvételi dokumentáció készítése. 
Átadás-átvételi jegyzőkönyv vezetése és készítése. 
Karbantartási feladatok végrehajtása. 
Épületlakatos szerkezetek karbantartása 
Épületlakatos szerkezetek javítása. 
A javítás előkészítése. 
Javítási módszerek. 
Javítási lehetőségek. 
A javítás technológiája. 
Zárszerkezetek szerelése. 
Szelektív hulladékkezelés. 
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11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél 

 
11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x  - 
1.2. elbeszélés x x  - 
1.3. kiselőadás x x  - 
1.4. megbeszélés x x  - 
1.5. vita x x  - 
1.6. szemléltetés x x  - 
1.7. projekt x x  - 
1.8. kooperatív tanulás x x  - 
1.9. szimuláció x x  - 

 
11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x  - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x  - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x x  - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x x  - 
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2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése x x  - 
2.2. Leírás készítése x x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x x  - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x x  - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

x x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x x  - 

3. Képi információk körében     
3.1. XY rajz értelmezése x x  - 
3.2. XY rajz készítése leírásból x x  - 
3.3. XY rajz készítés tárgyról x x  - 
3.4. XY rajz kiegészítés x x  - 
3.5. XY rajz elemzés, hibakeresés x x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése x x  - 
4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x  - 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

x x  - 

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

x x  - 

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x  - 
5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

x x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 
mozaikfeladattal 

x x  - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

x x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x  - 
6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása x x  - 

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján 

x x  - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     
7.1. Feladattal vezetett szerkezetelemzés x x  - 
8. Vizsgálati tevékenységek körében     

8.1. Technológiai próbák végzése x x  - 
8.2. Technológiai minták elemzése x x  - 
8.3. Geometriai mérési gyakorlat x x  - 

 
11.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
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A 
10167-12 azonosító számú 

 
Magasban végzett lakatos feladatok 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10167-12 azonosító számú, Magasban végzett lakatos feladatok megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10167-12 
Magasban végzett lakatos feladatok 

Magasban végzett lakatos 
feladatok 

Magasban végzett 
lakatos feladatok 

gyakorlata 
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FELADATOK 
Betartja és betartatja a magasban végzett munkák sajátos 
munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásait 

x  x x  x 

Értelmezi a munkájához szükséges építészrajzokat, 
gépészeti rajzokat 

 x   x  

Egyszerűbb vázlatokat készít a beépítésre kerülő anyagok, 
szerkezetek rögzítésének, helyének pontos 
meghatározására 

 x   x  

Magasban végzett szerelési folyamatokat értelmez, végez   x   x 
Magassági látványtervet értelmez  x   x  

SZAKMAI ISMERETEK 

A magasban végzett munkák sajátos munkabiztonsági és 
környezetvédelmi előírásai 

x   x   

Leesés elleni biztosítás előírásai x   x   
Munkavégzés szabályai x   x   
Építészrajzi alapfogalmak, egyszerűbb építészeti 
részletrajzok 

 x   x  

Magasban végzett szerelési folyamatok ismerete   x   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata x  x x  x 
Leesés elleni védelem eszközeinek használata x  x x  x 
Egyéni védőeszközök használata x  x x  x 
Munkavégzési információk kezelése     x  
Emelési kézjelek alkalmazása x  x x  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság x  x x  x 
Mozgáskoordináció x  x x  x 
Egyensúlyérzékelés x  x x  x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x  x x  x 
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Irányíthatóság  x  x x  x 
Irányítási készség x  x x  x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Körültekintés, elővigyázatosság x   x x x 
Lényegfelismerés, lényeglátás x x  x x x 
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12. Magasban végzett lakatos feladatok tantárgy 64 óra / 64 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
12.1. A tantárgy tanításának célja 
A magasban végzett lakatos feladatok elméleti megismerése. A lakatos 
alapfogalmak elsajátítása, a szerkezetek előállítási műveleteinek, a nyersanyagok, 
szerkezeti anyagok tulajdonságainak, a szerkezetek gyárthatóságának, 
szerelhetőségi technológiájának megismerése, a munka- és tűzvédelmi ismeretek 
elsajátítása. A magas körülmények közötti szerelés, javítás, karbantartás és 
üzembe helyezés sajátos szabályainak megismerése. 

 
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
12.3. Témakörök 

 
12.3.1. A magasban végzett munka biztonsága 26 óra / 26 óra 
A magasban végzett munkák sajátos munkabiztonsági és környezetvédelmi 
előírásai. 
A beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek rögzítésének, technológiájának 
meghatározása. 
Veszélyes magasság fogalma. 
Leesés elleni védelem fogalma, biztonságtechnikája. 
Az emelési előírások, leesés elleni biztosítás előírásai. 
Munka- és tűzvédelmi jelismeretek, sajátos piktogramok. 
A magasban végzett munka veszélyforrásainak ismerete. 
Leesés elleni védelmet biztosító eszközök ismerete, ipari alpintechnika fogalma. 
Állványok, védőkorlátok, építési lépcsők, átjárók, létrák alkalmazásának 
biztonságtechnikája. 
A magasban végzett munkavégzés, szerelés értelmezése. 
Információk rendszerezése a gyakorlati feladatokkal. 

 
12.3.2. Építészeti rajzi ismeretek 12 óra / 12 óra 
Építészeti rajzi alapfogalmak. 
Az építész tervrajzok fajtái. 
Rajzdokumentáció. 
Alapvető ábrázolások felismerése. 
Kottázás olvasása. 
Tájolások felismerése. 
Méretek értelmezése, részletrajzok elhelyezkedése a tervdokumentációban. 
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12.3.3. Magasban végzett szerelési folyamatok 26 óra / 26 óra 
A magasban végzett munka sajátosságai, szervezése, irányítása. 
A magasban végzett szerelési, illesztési munkák technológiája. 
A magasban végzett oldható és nem oldható kötések készítése. 
A szerelési munkaterület kijelölése. 
Korlátok, jelző- és védőkorlátok. 
Megközelítési útvonalak (feljárók, építési lépcsők, létrák, átjárók) fajtái és 
használata. 
Egyéni védőeszközök alkalmazása, használata (leesés elleni védelem, 
szereléstechnikai védelem, védőruha, védőcipő, védősisak). 
Lezuhanás gátló rendszerek (teljes testheveder, kapcsolódó alrendszerek). 
Kötelek szerkezete, felépítése. 
Vízhatlan öltözék. 
A magasban végzett szerelések ellenőrzési ismeretei (méret, kivitel és egyéb 
szempontok alapján). 

 
12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem vagy szaktanterem 

 
12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x x - 
1.2. elbeszélés x x x - 
1.3. kiselőadás x x x - 
1.4. megbeszélés x x x - 
1.5. vita x x x - 
1.6. szemléltetés x x x - 
1.7. projekt x x x - 
1.8. kooperatív tanulás x x x - 
1.9. szimuláció x x x - 
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12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x x x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése x x x - 
2.2. Leírás készítése x x x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x x x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

x x x - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x x x - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x x x - 

3. Képi információk körében     
3.1. XY rajz értelmezése x x x - 
3.2. XY rajz készítése leírásból x x x - 
3.3. XY rajz készítés tárgyról x x x - 
3.4. XY rajz kiegészítés x x x - 
3.5. XY rajz elemzés, hibakeresés x x x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése x x x - 
4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x - 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

x x x - 

4..4. Esemény helyszíni értékelése szóban x x x - 
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felkészülés után 
4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x x - 
5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

x x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 
mozaikfeladattal 

x x  - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

x x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x  - 
6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása x x  - 

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján 

x x  - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     
7.1. Feladattal vezetett szerkezetelemzés x x x - 
8. Vizsgálati tevékenységek körében     

8.1. Technológiai próbák végzése x x x - 
8.2. Technológiai minták elemzése x x x - 
8.3. Geometriai mérési gyakorlat x x x - 

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

13. Magasban végzett lakatos feladatok gyakorlata tantárgy 96 óra / 96 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
13.1. A tantárgy tanításának célja 
A magasban végzett önálló munkavégzési feladatok feltételeinek megismerése. Az 
alkalmazott technológiának megfelelő ipari szerkezetek elő- és helyszíni gyártása 
a megfelelő szerelési eljárások alkalmazására. A magasban végzett munkavégzés 
során a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások fokozott figyelemmel 
történő betartása. A speciális munkakörülmények közötti szerelési folyamatok, 
bontások, kötések elsajátítása, üzembe helyezési, javítási, karbantartási 
munkafolyamatok elvégzése. 
 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 
 

13.3. Témakörök  
 

13.3.1. A magasban végzett munka biztonsága 32 óra / 32 óra 
Talajszinten végzett imitációs gyakorlási tevékenység. 
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Kitűzés végzése mérőeszközök, egyszerűbb mérőműszerek használatával. 
Megközelítési útvonalak bemutatása modellekkel. 
Egyéni védőeszközök és felszerelések bemutatása próbával. 
A magasban végzett munka kikötési módjainak alkalmazása, bemutatása. 
Lezuhanást gátló rendszer bemutatása, alkalmazási ismertetése. 
Teljes testheveder bemutatása próbával (talajszinten tantermi állvány 
kikötéssel). 
Kapcsolódó alrendszerek bemutatása (energianyelő, energia elosztó, kötél, 
csatlakozó). 
A magasban végzett munka további egyéni védőeszközeinek alkalmazása 
(védősisak, acélbetétes lábbeli, védőruha, víztaszító munkaruha). 
A magasban végzett munka tűzbiztonsági eszközeinek alkalmazása, 
bemutatása. 
A munka és tűzbiztonsági jelek, piktogramok felismerése, elhelyezése. 
Az emelési munkáknál alkalmazott kézjelek elsajátítása, begyakorlása. 
Építőipari állványok használata, biztonságtechnikája. 

 
13.3.2. Építészeti rajzfeladatok 32 óra / 32 óra 
Az építész tervrajzok értelmezése. 
Rajzdokumentáció. 
Alapvető ábrázolások felismerése, gyakorlása. 
Kottázás olvasása, gyakorlása. 
Tájolások felismerése, gyakorlása. 
Méretek értelmezése, részletrajzok elhelyezkedése a tervdokumentációban. 
Egyszerűbb vázlatrajzok készítése. 
Látványterv bemutatása, értelmezése. 
 
13.3.3. Magasban végzett szerelések 32 óra / 32 óra 
Szerelési munkaterület kijelölése egyszerű mérőeszközök és mérőműszerek 
használatával. 
Megközelítési útvonalak bemutatása modelleken: építési lépcső, feljáró, létra, 
átjáró. 
Egyéni védőeszközök bemutatása, felpróbálása: védőszemüveg, kesztyű, 
acélbetétes bakancs, védősisak (belső felszereléssel, kiegészítőkkel), védőruha 
(normál, vízhatlan, fényvisszaverő). 
Lezuhanást gátló rendszer bemutatása: testheveder és részei. 
Oldható és nem oldható kötések készítése (imitációval padlószinten, szűk 
munkaterületen). 
Kézi szerszámok, kisgépek bemutatása, alkalmazása. 
Nyomatékjelző és –határoló meghúzó szerszámok bemutatása, alkalmazása. 
Mérési, ellenőrzési műveletek végzése, kijelölt szűk területen, imitálva 
padlószint magasságban. 
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Emelő kisgépek (csörlő, ablakdaru) bemutatása és működtetése. 
Korrózióvédelem módjai, eszközei, anyagai magasban végzett munkáknál. 
 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél 
 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x  - 
1.2. elbeszélés x x  - 
1.3. kiselőadás x x  - 
1.4. megbeszélés x x  - 
1.5. vita x x  - 
1.6. szemléltetés x x  - 
1.7. projekt x x  - 
1.8. kooperatív tanulás x x  - 
1.9. szimuláció x x  - 

 
13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x  - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x  - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x x  - 
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1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése x x  - 
2.2. Leírás készítése x x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x x  - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x x  - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

x x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x x  - 

3. Képi információk körében     
3.1. XY rajz értelmezése x x  - 
3.2. XY rajz készítése leírásból x x  - 
3.3. XY rajz készítés tárgyról x x  - 
3.4. XY rajz kiegészítés x x  - 
3.5. XY rajz elemzés, hibakeresés x x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése x x  - 
4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x  - 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

x x  - 

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

x x  - 

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x  - 
5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

x x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 
mozaikfeladattal 

x x  - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

x x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x  - 
6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása x x  - 

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján 

x x  - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     
7.1. Feladattal vezetett szerkezetelemzés x x  - 
8. Vizsgálati tevékenységek körében     

8.1. Technológiai próbák végzése x x  - 
8.2. Technológiai minták elemzése x x  - 
8.3. Geometriai mérési gyakorlat x x  - 
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13.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

10168-12 azonosító számú 
 

Szerkezetlakatos feladatok megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10168-12 azonosító számú, Szerkezetlakatos feladatok megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10168-12 
Szerkezetlakatos feladatok 

Szerkezetlakatos  
feladatok 

Szerkezetlakatos  
feladatok gyakorlata 

Sz
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FELADATOK 
Célirányos anyagvizsgálatokat végez, azonosítja a 
szerkezeti anyagok főbb típusait 

x     x 

Szerel, javít, karbantart acélszerkezetű 
szekrénytartókat, teleszkópos elemeket, egyéb 
főtartókat 

   x x x 

Egyszerű és általános szilárdsági számításokat végez 
segédletek használatával 

x  x    

Darabolást végez kézi, gépi eszközökkel, 
lángvágással 

   x x x 

Összeállítja a leszabott anyagot, hegesztéssel 
szakaszosan rögzíti 

x x x x x x 

A vállalati minőségirányítási rendszerből a ráháruló 
feladatokat ellátja 

x x x x   

Általános minőségű hegesztett kötést készít 
gázhegesztéssel, bevont elektródás kézi 
ívhegesztéssel, fogyóelektródás védőgázas 
(MIG/MAG) ívhegesztéssel, argon védőgázas 
volfrámelektródás ívhegesztéssel 

x x x x x x 

A roncsolásmentes anyagvizsgálatot elvégzi x  x    
A hegesztési hibákat kijavítja    x x x 
Összeállított munkadarab terv szerinti ellenőrzését 
végzi 

x x x x  x 

Elvégzi a szükséges hőkezelést x   x   
Elvégzi a próbaszerelést    x x x 
Elkészíti a durva felületkezelést, a végleges 
felületkezelést 

x   x  x 

A terv szerinti tényleges méreteket ellenőrzi x x x x x x 
Elvégzi az elő- és végszerelést (magasban is) x x x x x x 
Vezeti a munkalapokat x   x   
Az elkészült munkadarabot védőcsomagolással látja 
el  

x   x x x 

Lemezterítéket, táblakiosztást meghatároz x   x x x 
Lemezt vág, darabol, egyenget, hajlít, peremez, x  x x x x 
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lyukaszt, domborít 
Pont- és vonalhegesztést végez x  x x x x 
Speciális lemezkötéseket készít x x x x x x 
Lemezszerkezeteket összeállít, szerel x x  x x  
Lemezlakatos kézi gépeket, kisgépeket, nagygépeket 
kezel 

x   x   

Számjegyvezérlésű lemezmegmunkáló gépet kezel x   x   
Egyszerű készüléket, sablont készít szerkezet-
összeállításhoz 

x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése x x x x x x 
Anyagvizsgálatok x   x x  
CNC gépek működése x      
Csomagolástechnika x      
Dokumentációs alapismeretek x      
Egyszerűbb szilárdsági méretezési eljárások x      
Előrajzolás x  x x x x 
Felületkezelés x x x x x x 
Gyártási és szerelési technológiai alapadatok 
kiszámítása 

x  x   x 

Gyártási utasítások értelmezése x x x x x x 
Hegesztési rajzjelek, varratábrázolások x x x x x x 
Hőkezelés x   x   
Képlékenyalakítás x  x x  x 
Készülékkészítési alapismeretek x x x x x x 
Kézi és kisgépes forgácsolás x x x x x x 
Korróziós tulajdonságok x x x    
Korrózióvédelem x x x x   
Lemezalakító gép működése x x x x   
Lemezmegmunkálás x x x x x x 
Lemeztáblák tulajdonságai x x     
Minőségirányítás x      
Működési jellemzők kiszámítása x      
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, szabadkézi 
vázlatok készítése 

x x  x x x 

Műszaki táblázatok használata x x x x x x 
Műveleti sorrend meghatározása x x x x x x 
Roncsolásmentes anyagvizsgálat x x x x   
Speciális lemezkötések x x  x  x 
Terítékszámítási és szerkesztési ismeretek x   x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Kötések jelképeinek értelmezése x x x x x x 
Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata x x x x x x 
Lángvágás, varratképzés vízszintes helyzetekben x x x x x x 
Gyártási és szerelési technológiai alapadatok 
kiszámítása 

x x x x x x 

Lemezkötések létesítése x x x x x x 
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
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Térlátás x x x x x x 
Mozgáskoordináció x x x x x x 
Precizitás x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Közérthetőség x x x x x x 
Irányíthatóság x x x x x x 
Kompromisszum készség x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x x x x 
Új ötletek, megoldások kipróbálása x x x x x x 
Körültekintés, elővigyázatosság x x x x x x 
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14. Szerkezetlakatos feladatok tantárgy 152 óra / 152 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
14.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a hallgatók számára 
elősegítse a szakmai feladatok megismerését. Cél a lakatos alapfogalmak 
elsajátítása, a szerkezetek előállítási műveleteinek megismerése, a nyersanyagok, 
szerkezeti anyagok tulajdonságainak megismerése, a szerkezetek gyárthatósági és 
szerelhetőségi technológiájának elméleti elsajátítása. A tanuló megfelelően tudja 
értelmezni a műszaki dokumentációkat, információkat, valamint alkalmazni 
azokat a munkavégzése során. 
 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 
szakmai tartalmakra épül. 

 
14.3. Témakörök 

 
14.3.1. Szerkezetlakatos alapismeretek 88 óra / 88 óra 
Szerkezetlakatos ipari anyagok csoportosítása, felhasználási tulajdonságaik. 
Fémes szerkezeti anyagok alkalmazása az épület és szerkezetlakatos 
szakmában. 
Nem fémes anyagok alkalmazása az épület és a szerkezetlakatos szakmában. 
Ipari folyadékok és bevonatok alkalmazása. 
Fémes anyagok hőkezelése. 
Korróziós tulajdonságok és korrózióvédelem. 
Csomagolóanyagok. 
Statikai alapfogalmak. 
Szilárdságtani alapfogalmak. 
Egyszerű igénybevételek. 
Gyártási- és szereléstechnológiai alapadatok. 
Működési jellemzők számítása. 
Hegesztések rajzi jelölése. 
Műszaki rajzok olvasása. 
Szabadkézi vázlatkészítés. 
Műszaki táblázatok használata. 
Gyártási utasítások értelmezése. 
Készülékek csoportosítása, jellemző lakatos készülékek. 
Készülékelemek alkalmazása. 
Sablonok, kalodák, rögzítők, helyzethatárolók. 
Alkalmazások elemzése. 
Alak- és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 
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Szerkezetlakatos tevékenységek gépeinek csoportosítása. 
A hegesztőgépek csoportosítása, működési elvek, alkalmazások. 
Egyengető gépek, daraboló gépek. 
Célgépek speciális feladatokra. 
Korszerű szerszámgépek. 
Minőségügyi, minőségbiztosítási fogalmak meghatározása. 
A minőségbiztosítás és a minőségellenőrzés szervezete. 
A vállalati minőségbiztosítási rendszer, szabványos követelmények. 
A korszerű, szabványos minőségbiztosítási rendszer dokumentációi. 
A vállalati minőségellenőrzés szervezetei, feladatai. 

 
14.3.2. Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos ismeretek 32 óra / 32 óra 
Hidegen hengerelt szerkezetek kialakítása. 
Melegen hengerelt szerkezetek kialakítása. 
Csővázas szerkezetek kialakítása. 
Tervdokumentációk elemzése, csomóponti tervek készítése. 
Vázszerkezetek méretezésének alapfogalmai. 
Vázszerkezet elemeinek szabásterve. 
A megmunkálás erő- és teljesítményszükségletének meghatározása. 
A gyártás műveletei és eszközei. 
A szerelés sorrendjének megtervezése egy adott feladattal. 

 
14.3.3. Tartószerkezeti ismeretek 32 óra / 32 óra 
Tartószerkezetek fajtái. 
Jellemző könnyűszerkezetes tartók kialakításának sajátosságai. 
Tartók szilárdsági méretezésének alapjai. 
Tartók anyagai. 
Az előgyártmány fogalma, kialakításának sajátosságai. 
Szerelt tartók összeépítése. 
Hegesztett tartószerkezetek munkaműveletei. 
A szerelés sorrendjének megtervezése egy adott feladattal. 

 
14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem vagy szaktanterem 

 
14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 
(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x x - 
1.2. elbeszélés x x x - 
1.3. kiselőadás x x x - 
1.4. megbeszélés x x x - 
1.5. vita x x x - 
1.6. szemléltetés x x x - 
1.7. projekt x x x - 
1.8. kooperatív tanulás x x x - 
1.9. szimuláció x x x - 

 
14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x x x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése x x x - 
2.2. Leírás készítése x x x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x x x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x - 
2.5. Szöveges előadás egyéni x x x - 
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felkészüléssel 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x x x - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x x x - 

3. Képi információk körében     
3.1. XY rajz értelmezése x x x - 
3.2. XY rajz készítése leírásból x x x - 
3.3. XY rajz készítés tárgyról x x x - 
3.4. XY rajz kiegészítés x x x - 
3.5. XY rajz elemzés, hibakeresés x x x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése x x x - 
4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x - 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

x x x - 

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

x x x - 

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x x - 
5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

x x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 
mozaikfeladattal 

x x  - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

x x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x  - 
6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása x x  - 

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján 

x x  - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     
7.1. Feladattal vezetett szerkezetelemzés x x x - 
8. Vizsgálati tevékenységek körében     

8.1. Technológiai próbák végzése x x x - 
8.2. Technológiai minták elemzése x x x - 
8.3. Geometriai mérési gyakorlat x x x - 

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

15. Szerkezetlakatos feladatok gyakorlata tantárgy 528 óra / 528 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
15.1. A tantárgy tanításának célja 
Az elméleti lakatos feladatok gyakorlati kivitelezése. Önálló munkaszervezés és 
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munkavégzés elsajátítása, a munkafolyamatok és feladatok folyamatos 
ellenőrzése. 
Szerkezeti elemeket előgyártása, épületek, csarnokszerkezetek, nyílászárók 
készítése műszaki dokumentációk alapján. Tartályok, kazánszerkezetek készítése, 
javítása, szerelése. A műszaki dokumentáció alapján a megfelelő 
gyártástechnológia kiválasztása. 

 
15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

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

 
15.3. Témakörök 

 
15.3.1. Szerkezetlakatos munkák 272 óra / 272 óra 
Anyagok kiválasztása a feladathoz. 
Fémes anyagok hőkezelése. 
Korrózióvédelem. 
Szilárdsági vizsgálatok. 
Keménységmérések. 
Anyagfolytonossági vizsgálatok. 
Hegeszthetőségi, forgácsolhatósági és képlékeny alakíthatósági vizsgálatok. 
Hegesztési varratok vizsgálata. 
Csövek, zárt idomok tömörségi vizsgálata. 
Acélköpenyes tartályok gyártása. 
Nagynyomású hegesztett tartályok és kazánok gyártása. 
Korrózióálló tartályok gyártása. 
Edénytartozékok gyártása. 
Szabadtéri oszlopszerkezetek, vázszerkezetek szerelése. 
Oszlopszerkezetek mozgatása terepen. 
Oszlopszerkezetek beemelése, áthelyezése. 
Helyszíni korrózióvédelem. 
Váz- és tartószerkezetek szerelése ipari környezetben. 
Érintésvédelem. 
Munkavégzés műtárgyak, gépek, egyéb idegen anyagok között. 
Csarnokszerkezetek, acélvázas épületek, tetőszerkezetek szerelése. 
Korlátok, mellvédek, díszítő lakatos termékek bontása, beépítése. 
Teherviselő szerkezetek bontása, beépítése. 

 
15.3.2. Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos munkák 128 óra / 128 óra 
Csarnokszerkezetek, acélvázas épületek, tetőszerkezetek gyártása, szerelése. 
Szerelt csarnokszerkezetek készítése. 
Hegesztett csarnokszerkezetek készítése. 
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Vasbeton és favázas csarnokszerkezetek acélszerkezetinek összeállítása. 
Ipari vázszerkezetek, kültéri rácsos szerkezetek gyártása. 
Hegesztett acélvázas szerkezetek elkészítése, összeállítása. 
Könnyűfém vázas szerkezetek elkészítése, összeállítása. 

 
15.3.3. Tartószerkezeti lakatos munkák 128 óra / 128 óra 
Tartószerkezetek gyártása. 
Hegesztett acélszerkezetek gyártása. 
Szerelhető acélszerkezetek gyártása. 
Oszlopszerkezetek gyártása. 
Hegesztett oszlopszerkezetek gyártása. 
Oszlopszerkezetek elemeinek összeszerelése. 

 
15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél 

 
15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x  - 
1.2. elbeszélés x x  - 
1.3. kiselőadás x x  - 
1.4. megbeszélés x x  - 
1.5. vita x x  - 
1.6. szemléltetés x x  - 
1.7. projekt x x  - 
1.8. kooperatív tanulás x x  - 
1.9. szimuláció x x  - 

 
15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 
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1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x  - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x  - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x  - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x x  - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése x x  - 
2.2. Leírás készítése x x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x x  - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x x  - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

x x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x x  - 

3. Képi információk körében     
3.1. XY rajz értelmezése x x  - 
3.2. XY rajz készítése leírásból x x  - 
3.3. XY rajz készítés tárgyról x x  - 
3.4. XY rajz kiegészítés x x  - 
3.5. XY rajz elemzés, hibakeresés x x  - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése x x  - 
4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x  - 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

x x  - 

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

x x  - 

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x  - 
5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

x x  - 

5.2. 
Információk rendszerezése 
mozaikfeladattal 

x x  - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

x x  - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x  - 
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6. Gyakorlati munkavégzés körében     
6.1. Műveletek gyakorlása x x  - 

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján 

x x  - 

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     
7.1. Feladattal vezetett szerkezetelemzés x x  - 
8. Vizsgálati tevékenységek körében     

8.1. Technológiai próbák végzése x x  - 
8.2. Technológiai minták elemzése x x  - 
8.3. Geometriai mérési gyakorlat x x  - 

 
15.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat 
 

I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 
1/9. évfolyamot követően 140 óra 

2/10. évfolyamot követően 140 óra 
 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 
 
Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata 
Műszaki dokumentációk 
Gépészeti alapmérések 
Anyagismeret, anyagvizsgálat 
Gépészeti alapismeretek 

10166-12 Gépészeti kötési feladatok  

Gépészeti kötési feladatok gyakorlata 
Oldható kötések 
Nem oldható kötések 
Korrózió elleni védelem 

10165-12 Épületlakatos feladatok 

Épületlakatos feladatok gyakorlata 
Munkatervezési feladatok 
Munkaszervezési feladatok 
Épületlakatos szerkezetek gyártása, beépítése, 
szerelése 
Karbantartás, javítás 

10168-12 Szerkezetlakatos feladatok  

Szerkezetlakatos feladatok gyakorlata 

Szerkezetlakatos munkák 
Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos munkák 
Tartószerkezeti lakatos munkák 
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10162-12 Gépészeti alapozó feladatok* 

*Három évfolyamos oktatás esetén az 1/9. évfolyamot követően 
 

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata tantárgy 
 

Témakörök 
 

Műszaki dokumentációk  
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás. 
Szerelési-, karbantartási utasítások. 
Szállítói megfelelőségi nyilatkozatok. 
Pályázatok formai, tartalmi követelményei.  
Engedélyek, törvények, határozatok értelmezése. 
Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése, archiválása. 
Műhelyrajzok sajátosságai, elkészítése, dokumentálása. 
Megmunkálási technológia behatárolása, sorrendje alkatrészrajzok műszaki 
tartalmának figyelembevételével. 
Különféle szabványok megismerése, alkalmazása. 
Minőségirányítási dokumentumok elkészítésének szempontjai. 
Gépek, berendezések műszaki dokumentációi, fontosabb paraméterek 
nyilvántartása. 
Alkatrészek, eszközök nyilvántartásának szempontjai, dokumentálása. 

Alkatrészjegyzék, technológiai sorrend, bruttó anyagmennyiség, 
alkatrész nyersmérete, megmunkáláshoz szükséges szerszám és gép, 
állásidő. 

Javítási jegyzőkönyvek. 
Elektronikus dokumentációk. 
Fájlformátumok, kiterjesztések. 
Szövegszerkesztési alapismeretek. 
Képfelbontás, rasztergrafika, vektorgrafika előnyök, hátrányok ismerete. 

 
Gépészeti alapmérések 
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel. 
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, 
mikrométerrel. 
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel. 
Szögmérés mechanikai szögmérővel. 
Külső kúpok mérése, ellenőrzése. 
Belső kúpok mérése, ellenőrzése. 
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel. 
Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával. 
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése. 
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Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése. 
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése. 
Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség 
mérése, ellenőrzése. 
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.  
Mérési dokumentumok készítése. 
Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez. 

 
Anyagismeret, anyagvizsgálat 
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok). 
Roncsolásos anyagvizsgálatok. 
Keménység vizsgálat. 
Keménységmérő eljárások. 
Mikro-keménységmérés. 
Keménységmérés meleg állapotban. 
Dinamikus keménységmérések. 
Rugalmas utóhatás 
Rugalmas alakváltozás. 
Kúszás és relaxáció. 
Mechanikai kifáradás, Wöhler-görbe. 
Frekvencia befolyása a kifáradásra. 
Fárasztó gépek. 
Melegalakíthatósági technológiai próbák. 
Hidegalakíthatósági technológiai próbák. 
Nyomóvizsgálat. 
Hajlítóvizsgálat. 
Csavaróvizsgálat. 
Törésmechanikai vizsgálatok, Charpy-féle ütve hajlító vizsgálat. 
Vegyi összetétel vizsgálata. 
Korróziós vizsgálatok. 
Mikroszkopikus vizsgálatok, maratás, polírozás, csiszolás. 
Hőtechnikai tulajdonságok. 
Villamos vezetőképesség mérése. 
Mágneses tulajdonság vizsgálata. 
Fémek és ötvözetek tulajdonságai. 
A hűtési sebesség hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 
Ötvözőelemek hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 
Hőkezelések csoportosítása. 
 
Gépészeti alapismeretek 
Az előrajzolással szembeni követelmények. 
Az előrajzolás lépései. 
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Az előrajzolás szerszámai, eszközei. 
Mérő és ellenőrző eszközök. 
A felületszínezés lehetőségei. 
A térbeli előrajzolás eszközei. 
Az előrajzolás folyamata. 
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai. 
Síkbeli és térbeli előrajzolás. 
Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek 
megválasztása adott feladat elvégzéséhez. 
Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása. 
Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, 
köszörülés, fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, 
menetfúrás). 
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 
rendszerezése. 
Alkatrészek illesztése. 
A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 
rendszerezése. 
Palástfelület, homlokfelület esztergálás. 
Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás). 
Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás). 
Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés). 
Oldható kötések készítése. 
Nem oldható kötések készítése. 
Különféle fémfelületek előkészítése. 
Felületvédelem mázolással, lakkozással. 
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10166-12 Gépészeti kötési feladatok* 

*Három évfolyamos oktatás esetén az 1/9. és a 2/10. évfolyamot követően 
 

Gépészeti kötési feladatok gyakorlata tantárgy 
 

Témakörök 
 

Oldható kötések 
Oldható kötések készítése. 
Oldható kötések össze- és szétszerelése 
Oldható kötések készítésének szerszámai, eszközei, műveletei. 
A zsugorkötés alkalmazási területe, szereléstechnológiája, munkabiztonsági 
előírások. 
 
Nem oldható kötések 
Nem oldható kötések készítése. 
A szegecselési művelet technológiája és eljárásainak szerszámai, eszközei, 
berendezései, gépei. 
A szegecskötés munkabiztonsági előírásai. 
A szegecskötések szerszámainak és eszközeinek megválasztása. 
Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának műveletei. 
A forrasztás műveletének folyamata, szerszámai, eszközei. 
Gázhegesztő berendezések, tartozékok, a lánghegesztés munkabiztonsági 
előírásai. 
Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, kezelése. 
Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépei, segédeszközei. 
Az ívhegesztés munkabiztonsági előírásai. 
Kézi ívhegesztő berendezések üzembe helyezése. 
Elektródák fajtái, jellemzői, megválasztásának szempontjai. 

 
Korrózió elleni védelem 
Különféle fém felületek előkészítése. 
Különféle nem fém felületek előkészítése. 
Felületvédelem mázolással. 
Felületvédelem lakkozással. 
Felületvédelem és egyéb eljárásokkal. 
 

10165-12 Épületlakatos feladatok * 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 2/10. évfolyamot követően 
 

Épületlakatos feladatok gyakorlata tantárgy 
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Témakörök 
 

Munkatervezési feladatok 
Adott munkadarab anyagszükségletének meghatározása. 
A szükséges gyártó- és mérőeszközök kiválasztása. 
Technológiai sorrendtervének összeállítása. 
A gyártási helyszín meghatározása. 
 
Munkaszervezési feladatok 
A szerelés személyi és tárgyi feltételei. 
A javítási munka feltételei. 
A különböző nyílászárók fémalkatrészei. 
Zárszerkezetek szerelése különböző munkahelyzetekben. 
A fémmegmunkálás szerszámai, eszközei. 
 
Épületlakatos szerkezetek gyártása, beépítése, szerelése 
Szerkezeti elemek gyártása. 
Épületlakatos szerkezetek elemei. 
Kézi- és kisgépes forgácsolás. 
Előrajzolás. 
Darabolás. 
Képlékeny alakítás. 
Oldható és nem oldható kötések készítése. 
Hegesztés. 
Forrasztás. 
Szegecselés. 
Alak- és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 
Előkészíti a munkaterületet a helyszíni szereléshez. 
Szerelési munkák elvégzése. 
Átadás előtti javítások elvégzése. 
Hulladékok, a munka egyéb melléktermékeinek eltakarítása. 
Építési, szerelési napló vezetése. 
Átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítése. 
Épületlakatos szerkezetek beállítása, szerelése. 
A szerelés előkészítése. 
Szerelési módszerek. 
A szerelés technológiája. 
 
Karbantartás, javítás 
Átadás előtti ellenőrzések, az észlelt hibák megjelölése. 
Átadás-átvételi dokumentáció készítése, jegyzőkönyv vezetése és készítése. 
Karbantartási feladatok végrehajtása. 
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Épületlakatos szerkezetek karbantartása, javítása. 
A javítás előkészítése. 
Javítási módszerek, lehetőségek. 
A javítás technológiája. 
Zárszerkezetek szerelése. 
Szelektálja a hulladékokat. 
 

10168-12 Szerkezetlakatos feladatok * 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 2/10. évfolyamot követően 
 

Szerkezetlakatos feladatok gyakorlata tantárgy 
 

Témakörök 
 

Szerkezetlakatos munkák 
Anyagok kiválasztása a feladathoz. 
Fémes anyagok hőkezelése. 
Korrózióvédelem. 
Szilárdsági vizsgálatok. 
Keménységmérések. 
Anyagfolytonossági vizsgálatok. 
Hegeszthetőségi, forgácsolhatósági és képlékeny alakíthatósági vizsgálatok. 
Hegesztési varratok vizsgálata. 
Csövek, zárt idomok tömörségi vizsgálata. 
Acélköpenyes tartályok gyártása. 
Nagynyomású hegesztett tartályok és kazánok gyártása. 
Korrózióálló tartályok gyártása. 
Edénytartozékok gyártása. 
Szabadtéri oszlopszerkezetek, vázszerkezetek szerelése. 
Oszlopszerkezetek mozgatása terepen. 
Oszlopszerkezetek beemelése, áthelyezése. 
Helyszíni korrózióvédelem. 
Váz- és tartószerkezetek szerelése ipari környezetben. 
Érintésvédelem. 
Munkavégzés műtárgyak, gépek, egyéb idegen anyagok között. 
Csarnokszerkezetek, acélvázas épületek, tetőszerkezetek szerelése. 
Korlátok, mellvédek, díszítő lakatos termékek bontása, beépítése. 
Teherviselő szerkezetek bontása, beépítése. 
 
Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos munkák 
Csarnokszerkezetek, acélvázas épületek, tetőszerkezetek gyártása, szerelése. 
Szerelt csarnokszerkezetek készítése. 
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Hegesztett csarnokszerkezetek készítése. 
Vasbeton és favázas csarnokszerkezetek acélszerkezetinek összeállítása. 
Ipari vázszerkezetek, kültéri rácsos szerkezetek gyártása. 
Hegesztett acélvázas szerkezetek elkészítése, összeállítása. 
Könnyűfém vázas szerkezetek elkészítése, összeállítása. 
 
Tartószerkezeti lakatos munkák 
Tartószerkezetek gyártása. 
Hegesztett acélszerkezetek gyártása. 
Szerelhető acélszerkezetek gyártása. 
Oszlopszerkezetek gyártása. 
Hegesztett oszlopszerkezetek gyártása. 
Oszlopszerkezetek elemeinek összeszerelése. 
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II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 
1. évfolyamot követően 160 óra 

 
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 
 
Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata 
Műszaki dokumentációk 
Gépészeti alapmérések 
Anyagismeret, anyagvizsgálat 
Gépészeti alapismeretek 

10166-12 Gépészeti kötési feladatok  

Gépészeti kötési feladatok gyakorlata 
Oldható kötések 
Nem oldható kötések 
Korrózió elleni védelem 

10165-12 Épületlakatos feladatok 

Épületlakatos feladatok gyakorlata 
Munkatervezési feladatok 
Munkaszervezési feladatok 
Épületlakatos szerkezetek gyártása, beépítése, 
szerelése 
Karbantartás, javítás 

10168-12 Szerkezetlakatos feladatok  

Szerkezetlakatos feladatok gyakorlata 

Szerkezetlakatos munkák 
Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos munkák 
Tartószerkezeti lakatos munkák 
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10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 
 

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata tantárgy 
 

Témakörök 
 

Műszaki dokumentációk  
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás. 
Szerelési-, karbantartási utasítások. 
Szállítói megfelelőségi nyilatkozatok. 
Pályázatok formai, tartalmi követelményei.  
Engedélyek, törvények, határozatok értelmezése. 
Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése, archiválása. 
Műhelyrajzok sajátosságai, elkészítése, dokumentálása. 
Megmunkálási technológia behatárolása, sorrendje alkatrészrajzok műszaki 
tartalmának figyelembevételével. 
Különféle szabványok megismerése, alkalmazása. 
Minőségirányítási dokumentumok elkészítésének szempontjai. 
Gépek, berendezések műszaki dokumentációi, fontosabb paraméterek 
nyilvántartása. 
Alkatrészek, eszközök nyilvántartásának szempontjai, dokumentálása. 

Alkatrészjegyzék, technológiai sorrend, bruttó anyagmennyiség, 
alkatrész nyersmérete, megmunkáláshoz szükséges szerszám és gép, 
állásidő. 

Javítási jegyzőkönyvek. 
Elektronikus dokumentációk. 
Fájlformátumok, kiterjesztések. 
Szövegszerkesztési alapismeretek. 
Képfelbontás, rasztergrafika, vektorgrafika előnyök, hátrányok ismerete. 

 
Gépészeti alapmérések 
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel. 
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, 
mikrométerrel. 
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel. 
Szögmérés mechanikai szögmérővel. 
Külső kúpok mérése, ellenőrzése. 
Belső kúpok mérése, ellenőrzése. 
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel. 
Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával. 
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése. 
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése. 
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Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése. 
Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség 
mérése, ellenőrzése. 
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.  
Mérési dokumentumok készítése. 
Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez. 

 
Anyagismeret, anyagvizsgálat 
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok). 
Roncsolásos anyagvizsgálatok. 
Keménység vizsgálat. 
Keménységmérő eljárások. 
Mikro-keménységmérés. 
Keménységmérés meleg állapotban. 
Dinamikus keménységmérések. 
Rugalmas utóhatás 
Rugalmas alakváltozás. 
Kúszás és relaxáció. 
Mechanikai kifáradás, Wöhler-görbe. 
Frekvencia befolyása a kifáradásra. 
Fárasztó gépek. 
Melegalakíthatósági technológiai próbák. 
Hidegalakíthatósági technológiai próbák. 
Nyomóvizsgálat. 
Hajlítóvizsgálat. 
Csavaróvizsgálat. 
Törésmechanikai vizsgálatok, Charpy-féle ütve hajlító vizsgálat. 
Vegyi összetétel vizsgálata. 
Korróziós vizsgálatok. 
Mikroszkopikus vizsgálatok, maratás, polírozás, csiszolás. 
Hőtechnikai tulajdonságok. 
Villamos vezetőképesség mérése. 
Mágneses tulajdonság vizsgálata. 
Fémek és ötvözetek tulajdonságai. 
A hűtési sebesség hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 
Ötvözőelemek hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 
Hőkezelések csoportosítása. 
 
Gépészeti alapismeretek 
Az előrajzolással szembeni követelmények. 
Az előrajzolás lépései. 
Az előrajzolás szerszámai, eszközei. 
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Mérő és ellenőrző eszközök. 
A felületszínezés lehetőségei. 
A térbeli előrajzolás eszközei. 
Az előrajzolás folyamata. 
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai. 
Síkbeli és térbeli előrajzolás. 
Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek 
megválasztása adott feladat elvégzéséhez. 
Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása. 
Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, 
köszörülés, fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, 
menetfúrás). 
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 
rendszerezése. 
Alkatrészek illesztése. 
A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 
rendszerezése. 
Palástfelület, homlokfelület esztergálás. 
Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás). 
Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás). 
Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés). 
Oldható kötések készítése. 
Nem oldható kötések készítése. 
Különféle fémfelületek előkészítése. 
Felületvédelem mázolással, lakkozással. 
 

10166-12 Gépészeti kötési feladatok 
 

Gépészeti kötési feladatok gyakorlata tantárgy 
 

Témakörök 
 

Oldható kötések 
kötések készítése. 
Oldható kötések össze- és szétszerelése 
Oldható kötések készítésének szerszámai, eszközei, műveletei. 
A zsugorkötés alkalmazási területe, szereléstechnológiája, munkabiztonsági 
előírások. 
 
Nem oldható kötések 
Nem oldható kötések készítése. 
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A szegecselési művelet technológiája és eljárásainak szerszámai, eszközei, 
berendezései, gépei. 
A szegecskötés munkabiztonsági előírásai. 
A szegecskötések szerszámainak és eszközeinek megválasztása. 
Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának műveletei. 
A forrasztás műveletének folyamata, szerszámai, eszközei. 
Gázhegesztő berendezések, tartozékok, a lánghegesztés munkabiztonsági 
előírásai. 
Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, kezelése. 
Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépei, segédeszközei. 
Az ívhegesztés munkabiztonsági előírásai. 
Kézi ívhegesztő berendezések üzembe helyezése. 
Elektródák fajtái, jellemzői, megválasztásának szempontjai. 

 
Korrózió elleni védelem 
Különféle fém felületek előkészítése. 
Különféle nem fém felületek előkészítése. 
Felületvédelem mázolással. 
Felületvédelem lakkozással. 
Felületvédelem és egyéb eljárásokkal. 
 

10165-12 Épületlakatos feladatok 
 

Épületlakatos feladatok gyakorlata tantárgy 
 

Témakörök 
 

Munkatervezési feladatok 
Adott munkadarab anyagszükségletének meghatározása. 
A szükséges gyártó- és mérőeszközök kiválasztása. 
Technológiai sorrendtervének összeállítása. 
A gyártási helyszín meghatározása. 
 
Munkaszervezési feladatok 
A szerelés személyi és tárgyi feltételei. 
A javítási munka feltételei. 
A különböző nyílászárók fémalkatrészei. 
Zárszerkezetek szerelése különböző munkahelyzetekben. 
A fémmegmunkálás szerszámai, eszközei. 
 
Épületlakatos szerkezetek gyártása, beépítése, szerelése 
Szerkezeti elemek gyártása. 
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Épületlakatos szerkezetek elemei. 
Kézi- és kisgépes forgácsolás. 
Előrajzolás. 
Darabolás. 
Képlékeny alakítás. 
Oldható és nem oldható kötések készítése. 
Hegesztés. 
Forrasztás. 
Szegecselés. 
Alak- és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése. 
Előkészíti a munkaterületet a helyszíni szereléshez. 
Szerelési munkák elvégzése. 
Átadás előtti javítások elvégzése. 
Hulladékok, a munka egyéb melléktermékeinek eltakarítása. 
Építési, szerelési napló vezetése. 
Átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítése. 
Épületlakatos szerkezetek beállítása, szerelése. 
A szerelés előkészítése. 
Szerelési módszerek. 
A szerelés technológiája. 
 
Karbantartás, javítás 
Átadás előtti ellenőrzések, az észlelt hibák megjelölése. 
Átadás-átvételi dokumentáció készítése, jegyzőkönyv vezetése és készítése. 
Karbantartási feladatok végrehajtása. 
Épületlakatos szerkezetek karbantartása, javítása. 
A javítás előkészítése. 
Javítási módszerek, lehetőségek. 
A javítás technológiája. 
Zárszerkezetek szerelése. 
Szelektálja a hulladékokat. 
 

10168-12 Szerkezetlakatos feladatok 
 

Szerkezetlakatos feladatok gyakorlata tantárgy 
 

Témakörök 
 

Szerkezetlakatos munkák 
Anyagok kiválasztása a feladathoz. 
Fémes anyagok hőkezelése. 
Korrózióvédelem. 
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Szilárdsági vizsgálatok. 
Keménységmérések. 
Anyagfolytonossági vizsgálatok. 
Hegeszthetőségi, forgácsolhatósági és képlékeny alakíthatósági vizsgálatok. 
Hegesztési varratok vizsgálata. 
Csövek, zárt idomok tömörségi vizsgálata. 
Acélköpenyes tartályok gyártása. 
Nagynyomású hegesztett tartályok és kazánok gyártása. 
Korrózióálló tartályok gyártása. 
Edénytartozékok gyártása. 
Szabadtéri oszlopszerkezetek, vázszerkezetek szerelése. 
Oszlopszerkezetek mozgatása terepen. 
Oszlopszerkezetek beemelése, áthelyezése. 
Helyszíni korrózióvédelem. 
Váz- és tartószerkezetek szerelése ipari környezetben. 
Érintésvédelem. 
Munkavégzés műtárgyak, gépek, egyéb idegen anyagok között. 
Csarnokszerkezetek, acélvázas épületek, tetőszerkezetek szerelése. 
Korlátok, mellvédek, díszítő lakatos termékek bontása, beépítése. 
Teherviselő szerkezetek bontása, beépítése. 
 
Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos munkák 
Csarnokszerkezetek, acélvázas épületek, tetőszerkezetek gyártása, szerelése. 
Szerelt csarnokszerkezetek készítése. 
Hegesztett csarnokszerkezetek készítése. 
Vasbeton és favázas csarnokszerkezetek acélszerkezetinek összeállítása. 
Ipari vázszerkezetek, kültéri rácsos szerkezetek gyártása. 
Hegesztett acélvázas szerkezetek elkészítése, összeállítása. 
Könnyűfém vázas szerkezetek elkészítése, összeállítása. 
 
Tartószerkezeti lakatos munkák 
Tartószerkezetek gyártása. 
Hegesztett acélszerkezetek gyártása. 
Szerelhető acélszerkezetek gyártása. 
Oszlopszerkezetek gyártása. 
Hegesztett oszlopszerkezetek gyártása. 
Oszlopszerkezetek elemeinek összeszerelése. 
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1.3.6 A művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportban oktatott 
szakmáink  

1.3.6.1 Szakképzési kerettanterv a 34 211 01 díszműkovács szakképesítéshez 
1.9. 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 
a 

34 211 01 
DÍSZMŰKOVÁCS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 
 

I. A szakképzés jogi háttere 
 
A szakképzési kerettanterv      
      

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

valamint      
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  
– a(z) 34 211 01 Díszműkovács szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült.   
    

 
II. A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 34 211 01 
 
A szakképesítés megnevezése: Díszműkovács 
 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 
 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző és iparművészet  
 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 
 
Elméleti képzési idő aránya: 30% 
 
Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
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Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot 
követően 140 óra;  
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
 
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 
 
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a(z) 4. Művészet, 
közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 
birtokában 
 
Szakmai előképzettség: – 
 
Előírt gyakorlat: – 
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
Pályaalkalmassági követelmények: – 
 
IV. A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 
alkalmazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 
- - 

 
Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 
részletei az alábbiak: nincs 
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 
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Kötelező felszerelések részletezése:  
Kovácstűzhely minimum 1db/3 tanuló 
Üllő 1db/3 tanuló 
Satu 1db/3 tanuló 
Fúrógép 1db/12 tanuló 
Kalapácsok 3db/1 tanuló 
Ráverő kalapács 1db/2 tanuló 
Nyeles szerszámok 10 db/3 tanuló 
Fogók 10 db/3 tanuló 
Üllőbetétek 10 db/3 tanuló 
Gépi kalapács 1 db/12 tanuló 
Egyengető asztal 1 db/12 tanuló 

 
Mérő-jelölő eszközökből (mérőszalag, pontozó, rajztű) és egyéni védőeszközökből (bőrkötény, 
védőszemüveg, védőkesztyű, fülvédő, porálarc, fémbetétes bakancs) minden tanuló teljes 
felszerelést kapjon. 
 
Az SZVK-ban nem meghatározott eszközök:  oszlopos köszörű 1db/12 tanuló 
 Lánghegesztő 1db/12 tanuló 
 Ívhegesztő 1db/12 tanuló 
 Karos lemezolló 1 db/12 tanuló 
 
X. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  
 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv 
nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 
Ögy  140  140 
10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 
Ögy  140  140 
11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 
Összesen: 2366 óra  2608 óra 

 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv 
nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 
Ögy.  160 óra  160 óra 
2. évfolyam 31,5 óra/hét 1008 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 
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Összesen: 2302 óra  2540 óra 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai 
követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás 
nélkül 

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

i heti 
óraszá

m 

gyakorla
ti heti 

óraszám 

ög
y 

elmélet
i heti 

óraszá
m 

gyakorla
ti heti 

óraszám 

ög
y 

elmélet
i heti 

óraszá
m 

Gyakorla
ti heti 

óraszám 

elmélet
i heti 

óraszá
m 

gyakorlat
i heti 

óraszám 
ögy 

elmélet
i heti 

óraszá
m 

gyakorlati 
heti 

óraszám 

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       2   

10594-12 
Művészetelmélet
i alapok és 
ábrázolási 
gyakorlat 

Művészettörtén
et 1  2  2  2  2  

Népművészet 
  0,5  1    0,5  

Ábrázolási 
gyakorlat    1   1   1  2  2 

10595-12 
Díszműkovácsol
ás szakmai 
tervezés  

Műszaki rajz 
gyakorlat   1  1    1   2   2 
Látványtervezé
s gyakorlat   1   1   1   2   2 
Műhelyrajz 
gyakorlat  1  1  1  2  2 
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10596-12 
Díszműkovács 
elméleti és 
gyakorlati 
feladatai 

Anyagismeret 
1.     1   1   1   1   
Technológia 1.   1  1  1  1  
Szakmatörténet 
1.   1  1  1  0,5  
Szakmai 
gyakorlat 1.   3   9,5   5,5   11   9  

10597-12 
Fémipari alapok 

 Anyagismeret 
2. 1        1      

Technológia 2. 1  1  1  1  2  
Szakmai 
gyakorlat 2.  4   3   3   5   5 

Összes óra 3,5  11 7,5 15,5 10,5   12,5 9,5  22 11,5  20 
Összes óra 14,5 140 23 140 23 31,5 160 31,5 

 
 

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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2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 
követelménymodul Tantárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti 
oktatás nélkül 

Óraszám 

Összesen 

Óraszám 

Összesen 
1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 

3/11. 
évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy e gy ögy e gy 

11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság  

Munkahelyi egészség és 
biztonság 18   

  

    

  

    18 18   

  

    18 

Munkavédelmi 
alapismeretek 4           4 4       4 

Munkahelyek kialakítása 4           4 4       4 
Munkavégzés személyi 
feltételei 2           2 2       2 

Munkaeszközök 
biztonsága 2           2 2       2 

Munkakörnyezeti 
hatások 2           2 2       2 

Munkavédelmi jogi 
ismeretek 4           4 4       4 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.         16   16     16   16 

Munkajogi alapismeretek          4    4      4    4 
Munkaviszony létesítése          4    4      4    4 
Álláskeresés          4    4      4    4 
Munkanélküliség          4    4      4    4 
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11497-12 
Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I.         64   64     64   64 

Nyelvtani rendszerzés 1     10  10   10  10 
Nyelvtani rendszerezés 2     10  10   10  10 
Nyelvi készségfejlesztés     24  24   24  24 
Munkavállalói szókincs     20  20   20  20 

10594-12 
Művészet elméleti 
alapok és 
ábrázolási 
gyakorlat 
 
 

Művészettörténet  36  72  64  172 72  64  136 
Művészet, iparművészet, 
kézműipar fogalma 

4      4 3    3 

Őskor,  
Ókor művészete 32 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 32 20 

 
 

 
 

 
 

20 

Középkor újkor 
modernkor 

 
 
 

 
 
 

72 
 
 
 

64 
 
 
 

136 49 
 
 
 

64 
 
 
 

113 

Népművészet   18  32  50   16  16 
Népművészet, néprajz, 
folklór népi kézművesség 
fogalma 
 

 
 

 
 

10  
 

 
 

 
 

10  
 
 

6  
 

6 

Népművészet földrajzi és 
történeti szempontból 

  8    8   2  2 

Magyar népművészet  
népi kovácsművesség 

    32  32   8  8 

Ábrázolási gyakorlat  36  36  32 104  72  64 136 
Művészeti technikák  6     6  6   6 
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Egyszerű testek, 
forgástestek,, összetett 
geometrikus formák, 
fény-árnyék ábrázolás 

 30     30  28   28 

Természeti formák       8 8  6  7 13 
Külső,belső terek, 
épületek, enteriőr  

     10 10    15 15 

Modell utáni rajzolás és 
mintázás 

   36   36  32  15 47 

Stilizálás, 
motívumalkotás, betűrajz 

     14 14    27 27 

10595-12 
Díszműkovácsolás 
szakmai tervezés 

Műszaki rajz 
gyakorlat  36 36   32 104 72  64  136 

Műszaki rajz alapja I. 
 
 
 

36 36 
 
 

 
 
 

 
 
 

72 50  
 
 
 

 
 
 

50 

Műszaki rajz 
olvasása, készítés 

     32 32 22  64  86 

Látványtervezés 
gyakorlat  36  36  32 104  72  64 136 

Grafikai megjelenítés    12  11 23  16  26 42 
Számítógépes tervezés  36  12  10 58  40  20 60 
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Modellek, makettek 
készítése 

   12  11 23  16  18 34 

Műhelyrajz gyakorlat  36  36  32 104  72  64 136 

Kovácsmunkák 
részletrajzai, kiviteli 
rajzai 

 36  36  22 94  72  48 120 

Térbeli formák síkba 
terítése 

     10 10    16 16 

10596-12 
Díszműkovács 
elméleti és 
gyakorlati 
feladatai 

Anyagismeret 1.    36  64  100 36  32  68 
Kovácsolható fémek   6    6 10    10 

Acélok 
 
 
 

 
 
 

24 
 
 
 

54 
 
 
 

78 20 
 
 
 

20 
 
 
 

40 

Tüzelőanyagok, 
segédanyagok   6  10  16 6  12  18 

Technológia 1.   36  32  68 36  32  68 
Kovácsolás, sajtolás, 
ütvesajtolás, hengerlés 

  8    8 8    8 

Kovácsműhelyek, 
kisüzemek kialakítása, 
berendezései, gépei 

  8    8 8    8 

Szabadalakító és 
süllyesztékes kovácsolás 

    10  10   10  10 

Kovácsolás műveletei, 
műveleti sorrendek 

  16  6  22 16  6  22 
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kialakítása, kovácsoló 
gépek 
Öntés     4  4   4  4 
Hevítés, hőkezelések   4  6  10 4  6  10 
Felülettisztítás, 
felületkezelés, 
korrózióvédelem  

    6  6   6  6 

Szaktörténet    36  32  68 36  16  52 
Fémek megismerése, 
őskohászat   10    10 10    10 

A vasművesség fejlődése   12  8  20 19    19 
Kovácsművesség a 
művészettörténetben 

  14  24  38 7  16  23 

Szakgyakorlat 1.  108  342  176 626  396  288 684 
Kovácsolás alapműveletei  70     70  70   70 
Összetett műveletek  38  40  30 108  58  84 142 
Kötések    88  30 118  66  50 116 
Hőkezelések     40  20 60  46  20 66 
Kovácsolt szerkezetek    106  50 156  84  70 154 

Díszműlakatos műveletek    68  46 114  72  64 136 

10597-12 Fémipari 
alapok 

Anyagismeret 2. 36      36 36    36 
A fémek 18      18 18    18 

Nyersvas, acél, öntöttvas 18 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

18 18 
 
 
 

 
 

 
 
 

18 

Technológia 2. 36  36  32  104 36  64  100 
A fémek megmunkálása 10      10 6    6 
A kohászat 10  6  5  21 6  10  16 
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Vasfeldolgozás 10  6  6  22 6  12  18 
Kéziszerszámok és 
használatuk 

6  6  5  17 6  10  16 

Fémipari gépek és 
használatuk 

  18  16  34 12  32  44 

Szakgyakorlat 2.  144  108  96 348  180  160 340 
Hidegalakító 
alapműveletek 

 20     20  20  10 30 

Egyszerű forgácsolási 
műveletek  60  50  20 130  60  40 100 

Hidegalakítás 
kalapálással, domborítás, 
hajlítás 

 54    20 74  50  28 78 

Oldható és oldhatatlan 
kötésekforrasztások, 
hegesztés 

 10  58  56 124  50  82 132 

Összesen:  126  396 
140 

270  558 
140 

336  400  2366 342  792 
160 

 368  640 2302  
Összesen: 522 828 736 2366 1134 1008 2302  
Elméleti óraszámok/aránya 732 elméleti óra (30%)   710 elméleti óra (31%) 
Gyakorlati óraszámok/aránya 1634 gyakorlati óra (70%)  1592 gyakorlati óra (69%)  
 
Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 
teljesülnie. 
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A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A 
11500-12 azonosító számú 

 
Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 
jelentőségét 

x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 

 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 
szervezési feltételeivel kapcsolatos 
munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 
követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 
képviselővel együttműködve részt vesz a 
munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 
megbetegedések hátrányos következményei 

x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 
szabályozása 

x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 
feltételei 

  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 
Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 
munkahelyeken 

     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  
Biztonsági szín- és alakjelek  x     
Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 
Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Visszacsatolási készség x    x  
Irányíthatóság   x  x  
Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Rendszerező képesség x    x x 
Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  
Helyzetfelismerés  x  x x  
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1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy       18 óra 
 

13.7. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 
kompetenciák elsajátíttatása. 
Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 
13.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  
- 

 
13.9. Témakörök  

 
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek       4 óra 
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 
 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek 
megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére 
és testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 
munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 
 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége 
a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések 
megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a 
biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések 
fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 
 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 
A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.  

1.3.2. Munkahelyek kialakítása       4 óra 
Munkahelyek kialakításának általános szabályai 
 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 
Szociális létesítmények 
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 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 
megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 
 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és 

kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 
felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző 
vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 
 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 
 Raktározás 
 Áruk fajtái, raktározás típusai 
Munkahelyi rend és hulladékkezelés 
 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 
 
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei      2 óra 
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 
alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 
munkavédelmi ismeretek 
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 
 
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága       2 óra 
Munkaeszközök halmazai 
 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 
Munkaeszközök dokumentációi 
 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-
megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 
dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 
 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 
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 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és 
emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 
követelmények. 

 
1.3.5. Munkakörnyezeti hatások       2 óra 
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok 
és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások 
valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a 
lehetőségei.  
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége 
a munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 
biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések 
megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége 

 
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek       4 óra 
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 
 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének 
megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben 
meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 
követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, 
munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 
törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek 
szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, 
illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 
 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 
üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 
 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 

ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 
Balesetek és foglalkozási megbetegedések 
 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés 
eszköze. 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 
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 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 
lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 
13.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
- 

 
13.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 
Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 
jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 
1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 
1.4. házi feladat x    
1.5. teszt x    

 
1.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
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ni
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tá
ly

- 
ke
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t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel  

x x  

A tanult (vagy egy 
választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 
ártalmai 

 
13.12. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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FELADATOK 
Munkaviszonyt létesít x x   
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat   x  
Feltérképezi a karrierlehetőségeket   x  
Vállalkozást hoz létre és működtet    x 
Motivációs levelet és önéletrajzot készít   x  
Diákmunkát végez  x   

SZAKMAI ISMERETEK 
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 
munkavállaló felelőssége x x   
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x x   
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x x   
Álláskeresési módszerek   x  
Vállalkozások létrehozása és működtetése    x 
Munkaügyi szervezetek   x  
Munkavállaláshoz szükséges iratok  x   
Munkaviszony létrejötte  x   
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései x x   
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 
lehetőségei    x x 
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 
pályaválasztási tanácsadás)    x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Köznyelvi olvasott szöveg megértése x x x x 
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x x x 
Elemi szintű számítógéphasználat x x x x 
Információforrások kezelése x x x x 
Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Önfejlesztés x x x x 
Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő készség  x x x 
Határozottság x x x x 
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Logikus gondolkodás x x x x 
Információgyűjtés x x x x 
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10. Foglalkoztatás II. tantárgy        16 óra 
 

10.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 
10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 
 

10.3. Témakörök  
 

10.3.1. Munkajogi alapismeretek       4 óra 
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 
(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 
együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott 
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus 
munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, 
háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 
munka.  

 
10.3.2. Munkaviszony létesítése       4 óra 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 
munkáltató által kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 
összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 
 
10.3.3. Álláskeresés        4 óra 
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 
támogatások ismerete. 
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, 
önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél 
felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), 
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 
(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs 
Portál (NPP).  
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 
szerepe. 
 
10.3.4. Munkanélküliség        4 óra 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 
megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való 
törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 
munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 
közfoglalkozatás főbb szabályai 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 
béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 
pszichológiai tanácsadás. 
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10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
-  
 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    
1.4. megbeszélés  x   
1.5. vita  x   
1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   
1.11. házi feladat   x  

 
10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   
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A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel.  
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A 

11497-12 azonosító számú 
 

Foglalkoztatás I. 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
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FELADATOK 
Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 
vonatkozással) 

x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 
formanyomtatványt kitölt 

x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 
együttműködés melletti munkát végez 

   x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Idegen nyelven:         

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok       

x 

a munkakör alapkifejezései       x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 
nyelven 

x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 
feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 
való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Nyelvi magabiztosság  x  x  x   
Kapcsolatteremtő készség    x  x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Információgyűjtés    x  x   
Analitikus gondolkodás      x   
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3. Foglalkoztatás I. tantárgy        64 óra 
 

3.21. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 
szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá 
egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, 
hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen 
eredményesen végezni a munkáját.  
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy 
alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, 
segédigék, illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre 
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az 
induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez 
kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre 
alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 
kompetenciafejlesztés. 

 
3.22. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek 
 

3.23. Témakörök 
 

3.3.17. Nyelvtani rendszerzés 1       10 óra 
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 
vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a 
munkavállaláshoz kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot 
sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 
adandó egyszerű mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A 
témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá válik a munkavégzés során az 
elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által 
idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére, 
illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint a 
helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz 
reagálni. 
A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető 
igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 
3.3.18. Nyelvtani rendszerezés 2      10 óra 
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, 
a jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, 
szükségesség) - használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon 
idegen nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban 
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egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún 
idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető 
igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 
kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén 
alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a 
feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket 
tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során.  

 
3.3.19. Nyelvi készségfejlesztés       24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív 
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 
 A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a 
diák idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az 
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegennyelvi 
asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön 
keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy 
adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok 
kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák 
koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen 
nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél 
tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi 
asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag 
megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat 
az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv 
szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi 
társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 
- személyes bemutatkozás 
- a munka világa 
- napi tevékenységek, aktivitás 
- étkezés, szállás 
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai 
szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 
3.3.20. Munkavállalói szókincs        20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon 
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának 
elsajátítása révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 
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célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 
formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül 
a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 

 
3.24. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 
tanteremben, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 
formában zajlik. 
 

3.25. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a 
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák. 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  
1.3. megbeszélés   x  
1.5. szemléltetés   x  
1.7. kooperatív tanulás  x   
1.8. szerepjáték  x   
1.9. házi feladat x    

1.10. 
digitális alapú 
feladatmegoldás 

x    

 
3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
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so

po
rt

- 
bo
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ás
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- 
ke
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1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.3. Hallott szöveg feldolgozása   x  

937 

 



 

jegyzeteléssel 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x  x  

1.6. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x    

3. Komplex információk körében     
3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

  x  

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  
 

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

10594-12 azonosító számú 
 

Művészetelméleti alapok és ábrázolási 
gyakorlat megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 10594-12 azonosító számú, Művészetelméleti alapok és ábrázolási gyakorlat 
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök 
oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

10594-12  
Művészetelméleti alapok és 

ábrázolási gyakorlat 

Művészettörténet Népművészet 
Ábrázolási 
gyakorlatok 
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FELADATOK 
Szakmai 
munkájához előtanulmányokat 
folytat, vázatokat készít 

      x x x x x x 

Folyamatosan felhasználja, bővíti 
szakmai, művészeti ismereteit. 

x x x x x x x x x x x x 

Kialakítja, karbantartja portfólióját.       x x x x x x 
SZAKMAI ISMERETEK 

A művészettörténet stíluskorszakai x x x  x x       
Egyszerű geometrikus formák és 
térelemek megjelenítése 

      x x x x x x 

Természeti formák, növények és 
állatok megjelenítése, aranymetszés 
szabályai 

      x x x x x x 

Térábrázolás ismert geometriai 
rendszerei 

x x x    x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Szabadkézi mintázás, rajzolás       x x x x x x 
Mértani alaptestekből összeállított 
térformák 

      x x x x x x 

Természeti formák       x x x x x x 
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x x x x x x x x x x x 
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség    x x x x x x x x x 
Kapcsolatfenntartó készség  x           

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x x x x x x x x x x 
Új ötletek, megoldások kipróbálása       x x x x x x 
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4. Művészettörténet tantárgy       172 óra/136 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
4.1. A tantárgy tanításának célja:  
A tanuló ismerje meg a művészet és a művészi kézművesség alapfogalmait, 
ismerje meg a művészeti stíluskorszakokat, legyen képes felismerni a stílusjegyek 
alapján az alkotások korát. 

 
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  
Történelmi ismeretek, kovács szaktörténet  

 
4.3. Témakörök  

 
4.3.1. Művészet, iparművészet, kézműipar fogalma  4 óra/3óra 
A művészet, iparművészet, kézműipar alapfogalmai 

  
4.3.2. Őskor, Ókor művészete       32 óra/20óra 
Őskor : kőkorszak, rézkor, bronzkor, vaskor  
Ókor : Mezopotámia, Kréta és Mükéné, Egyiptom, Görögök, 
 Etruszkok, Róma 
 Európán kívüli kultúrák, Ázsia, Amerika 

 
4.3.3. Középkor, újkor, modernkor     136 óra/113óra 
Középkor: Népvándorlás kora, Ókeresztény, Bizánci, Romanika, Gótika 
Újkor: Reneszánsz, Barokk, Rokokó, Klasszicizmus, Szecesszió 
Modernkor: Izmusok, jelenkor 

 
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, múzeumok, műemléki helyszínek 
 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 
Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 
(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 
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6. pont lebontása, 
pontosítása) 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x  x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése x    
2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

x    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x    

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x    

2.8. 
Műalkotások elemzése, esszék, önálló 
kiselőadások 

x    

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  
1.2. elbeszélés   x  
1.3. kiselőadás x    
1.4. megbeszélés  x   
1.5. vita   x  
1.6. szemléltetés   x  
1.7. projekt  x   
1.8. kooperatív tanulás  x   
1.9. házi feladat x    

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

5. Népművészet tantárgy        50 óra/16óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
5.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a népművészet, néprajz, folklór alapfogalmait, a 
népművészet történeti és földrajzi vonatkozásait, a népművészet és a 
kézművesség összefüggéseit  

 
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakgyakorlati tárgyak keretében korabeli technológiák, technikák  
 

5.3. Témakörök  
5.3.1. Népművészet, néprajz, folklór, népi kézművesség fogalma 

         10 óra/6 óra 
Népművészet, néprajz, folklór alapfogalmai, meghatározása 
Népművészet és kézművesség kapcsolódása 

  
5.3.2. Népművészet földrajzi és történeti szempontból 8 óra/2 óra 

Népművészet földrajzi és történeti megközelítésből, helyi és időbeli 
összefüggések 

 
5.3.3. Magyar népművészet, népi kovácsművesség 8 óra/2 óra 

A magyar népművészet sajátosságai, tájegységei, a népi kovácsolás 
jellegzetességei, tárgykörei, visszatérő motívumok,  jelképek 

  
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, múzeumok 
 
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

5.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 
Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 
(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 
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6. pont lebontása, 
pontosítása) 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x  x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése x    
2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

x    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x    

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x    

2.8. 
Műalkotások elemzése, esszék, önálló 
kiselőadások 

x    

 
5.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  
1.2. elbeszélés   x  
1.3. kiselőadás x    
1.4. megbeszélés  x   
1.5. vita   x  
1.6. szemléltetés   x  
1.7. projekt  x   
1.8. kooperatív tanulás  x   
1.9. házi feladat x    

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

 
6.  Ábrázolási gyakorlatok tantárgy      104 óra/ 136 óra 

 
6.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló vizuális készségeinek, térérzékelésének fejlesztése, rajzi kultúra és 
kifejező képesség kialakítása. 

 
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: 

Műszaki rajz, tervezés, műhelyrajz, látványtervezés 
 

6.3.Témakörök 
 
6.3.1. Művészeti technikák     6 óra/6 óra 
Rajz, festés, mintázás 
 
6.3.2. Egyszerű geometrikus testek,forgástestek, összetett geometrikus 
formák, fény-árnyék ábrázolása       30 óra/28 óra 
Hasábok, gúlák, egyszerű vonalas rajzai, egyszerű hétköznapi tárgyak vonalas 
és árnyékolt rajzai, egyszerű forgástestek és csendéletek vonalas és árnyékolt 
ábrázolásai 
 
6.3.3. Természeti formák         8 óra/13 óra 
Növények, sziklák, tájképek, egyszerű, vonalas és összetett kompozíciós 
ábrázolása 
 
6.3.4. Külső, belső terek, épületek, enteriőr      10 óra/15óra 
Épületek külső és belső vonalas, perspektivikus ábrázolása és összetett 
kompozíciók különböző technikákkal 
 
6.3.5. Modell utáni rajzolás és mintázás      36 óra/47 óra 
Modellábrázolás különböző technikákkal (rajz, festés, mintázás), fej és/vagy 
alakábrázolás 
 
6.3.6. Stilizálás, motívumalkotás, betűrajz      14 óra/27 óra 
Növények, növényrészletek és más természeti formák átfogalmazása, 
iparművészeti alkotásokban alkalmazható motívumokká. Betűformák, stílusok, 
tipográfiai alapismeretek 
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6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 
(ajánlás) 
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A 
10595-12 azonosító számú 

 
Díszműkovácsolás szakmai tervezés  

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10595-12 azonosító számú, Díszműkovácsolás szakmai tervezés megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10595-12 Díszműkovácsolás 
szakmai tervezés 

Műszaki 
rajzgyakorlat 

Látványterv 
gyakorlat 

Műhelyrajzgyakorlat 

A
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FELADATOK 
Feladatait egyéni, kreatív módon 
közelíti meg 

  x x x x x 

Önállóan értelmezi, meghatározza 
a feladatot 

x  x x x x x 

Forrásanyagot, információt gyűjt a 
munkához 

  x x x   

Tervet, vázlatot, makettet készít  x x x x   
Szükség szerint egyeztet a 
megbízóval, társtervezővel 

  x x x   

Munkafolyamatot tervez, időbeni 
ütemezést készít 

     x x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Információgyűjtés x x x x x x x 
Feladat meghatározás x x x x x x x 
Tervdokumentációk x x x x x x x 
Tanulmányrajzok   x x x x x 
Látvány megfogalmazás 
kovácsszemlélettel  

  x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információ források kezelése x x x x x x x 

Szakrajz olvasása, értelmezése x x x x x x x 

Szakrajz készítése   x x x x x 
Műszaki rajz olvasása, értelmezése x x x x x x x 
Műszaki rajz készítése x x      

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség x x x x x x x 
Döntésképesség x x x x x x x 
Önállóság x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Empatikus készség x x x x x x x 
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x x x x x 
Új ötletek, megoldások kipróbálása   x x x x x 
Tervezési készség x x x x x x x 

 
 

7. Műszaki rajz gyakorlat tantárgy      104 óra/136óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
7.4. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló ismerje meg a műszaki rajzolás alapjait, tudjon műszaki rajzot 
értelmezni, készíteni, ismerje a műszaki rajz jelrendszerét. 
 
7.5. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Mértani, geometriai ismeretek, szakmai gyakorlat, ábrázoló geometria szerszám-és 
gépismeret 

 
7.6. Témakörök  

 
7.6.1. Műszaki rajz alapja I.        72 óra/50óra 
Vetületi ábrázolás, lépték, méretezés, metszetek, jelzések  
 . 
7.6.2. Műszaki rajz olvasása, készítés      32 óra/86 óra 
Műszaki rajzok értelmezése, egyszerű és összetett munkadarabok műszaki 
ábrázolása, kovácsolt tárgyak és szerkezetek műszaki ábrázolása  

 
7.7. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 
 

7.8. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
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ni
 

C
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rt

- 
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1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     
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1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x  x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése x    
2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

x    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x    

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x    

2.8. 
Műalkotások elemzése, esszék, önálló 
kiselőadások 

x    

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  
1.2. elbeszélés   x  
1.3. kiselőadás x    
1.4. megbeszélés  x   
1.5. vita   x  
1.6. szemléltetés   x  
1.7. projekt  x   
1.8. kooperatív tanulás  x   

1.9. házi feladat x    

 
7.9. A tantárgy értékelésének módja 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel.” 
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8. Látványtervezés gyakorla tantárgy      104 óra/136óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
8.4. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló sajátítsa el a tervezett munka megjelenítésének grafikai és számítógépes, 
modellezéses módjait. 
 
8.5. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Szabadkézi rajz, informatika, szakmai gyakorlat. Anyagismeret, 
szerszámhasználat 
 
8.6. Témakörök  

 
8.6.1. Grafikai megjelenítés         23 óra/42óra 
Tervezett munkák axonometrikus és perspektivikus ábrázolása 
 
8.6.2. Számítógépes tervezés        58 óra/60óra 
Rajzprogramok elsajátítása, használata, begyakorlása 
 
8.6.3. Modellek, makettek készítése       23 óra/34óra 
1:1 –es és léptékarányos modellek készítése különböző anyagokból és 
technikákkal. Monumentális tervek kicsinyített makettje kovács technikával.  

 
8.7. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és tanműhely 
 

8.8. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 
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ni
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1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x  x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x x  
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1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése x    
2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

x    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x    

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x    

2.8. 
Műalkotások elemzése, esszék, önálló 
kiselőadások 

x    

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  
1.2. elbeszélés   x  
1.3. kiselőadás x    
1.4. megbeszélés  x   
1.5. vita   x  
1.6. szemléltetés   x  
1.7. projekt  x   
1.8. kooperatív tanulás  x   

1.9. házi feladat x    

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

 
9. Műhelyrajz gyakorlat tantárgy       104óra/136 óra 

 
9.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló legyen képes a tervek alapján a kivitelezést segítő rajzok elkészítésére. 
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9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Ábrázolási gyakorlatok, műszaki rajz 

 
9.3. Témakörök 

 
9.3.1. Kovácsmunkák részletrajzai, szerkezetek kiviteli rajzai   

        94óra/120óra 
Fontosabb csomópontok kivitelezést segítő ábrázolása 

 
9.3.2. Térbeli formák síkba terítése       10óra/16óra 

Lemezdomborítással kialakított és térben forduló hajlított testek síkba 
terített rajzai. 

 
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és tanműhely 
 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
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Díszműkovács elméleti és gyakorlati 
feladatai 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10596-12 azonosító számú, Díszműkovács elméleti- és gyakorlati feladatai 
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök 
oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

10596-12  
Díszműkovács  

elméleti és  
gyakorlati  
feladatai 

Anyagismeret 
1. 

Technológia 1. Szaktörténet Szakgyakorlat 1. 
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FELADATOK 
Munkaszervezési 
feladatokat 
végrehajt 

x   x   x       x x x x x x 

Munkafolyamatok
hoz szükséges 
szerszámokat 
elkészíti 

  x           x x x x x x 

Művelettervet 
elkészíti 

     x      x   x x x x x 

Műveletterv 
szerinti kovácsolási 
műveleteket 

 x       x     x x x x x x 
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elkészíti 
Az üllőn végzett 
munkát 
vezetőkovácsként 
irányítja 

           x  x x x x x x 

A szükséges 
karbantartási 
műveleteket a 
meghibásodott 
szerszámokon 
elvégzi 

x x    x  x      x x x x x x 

Használja az 
egyéni 
védőfelszerelést 

             x x x x x x 

A munkahely 
biztonságtechnikai 
előírásainak 
megtartását 
ellenőrzi  

             x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Kovácsműhely 
berendezési tárgyai 
és munkaeszközei 

    x  x     x x       

A berendezések és 
eszközök 
használatára és 
kezelésére 
vonatkozó 
előírások  

    x  x       x x x x x x 

Magatartási és 
közlekedési 
szabályok a 
kovácsműhelyben 

    x  x       x x x x x x 

Üllő körüli 
tevékenység, 
felállás az üllő 
mellett 

   x x x x       x x x x x x 

Kovácsolás 
elméleti alapjai 

   x x x x             

Kovácsolás 
gyakorlati alapjai 

             x x x x x x 

Hőkezelési alapok x x x x    x x           
Anyagismeret x x x      x  x x x x x x x x x 
Munkavédelmi, 
környezetvédelmi 
előírások 

   x          x x x x x x 

Tüzelőanyagok   x x     x           
A kovácstűz 
kezelése, égés és 
melegítési 

  x x     x     x x x x x x 
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folyamatok 
Revésedés elleni 
védelem 
hevítéskor 

  x      x      x x    

Kovácsoló gépek 
működése és 
kezelése 

   x   x       x x    x 

Felülettisztítás, 
felületvédelem 

  x       x          

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Olvasott szakmai 
szöveg megértése 

x x x x x x x x x x x x x       

Szakmai nyelvű 
hallott szöveg 
megértése 

x x x x x x x x x x x x x       

Szakrajz olvasása, 
megértése 

           x x x x x x x x 

Szabadkézi rajz és 
szakrajz készítése 

     x x     x x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség              x x x x x x 
Monotónia tűrés x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Pontosság              x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiválhatóság x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Prezentációs 
készség 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Kompromisszum-
készség 

x      x      x x x x x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Módszeres 
munkavégzés 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Figyelem 
összpontosulás 

             x x x x x x 

Kreativitás, 
ötletgazdagság 

   x   x       x x x x x x 

 
 
10. Anyagismeret 1.tantárgy         100 óra/68óra* 

*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 
 

10.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló ismerje meg a kovácsolható fémek fizikai, kémiai tulajdonságait Ismerje a 
fémek hevítésére használható anyagokat és a díszműkovács által használt 
segédanyagokat.  
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10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Kémia, fizika 

 
10.3. Témakörök  

 
10.3.1. Kovácsolható fémek        6 óra/10 óra 
Színesfémek, nemesfémek 
  
10.3.2. Acélok          78 óra/40 óra 
Széntartalom, megmunkálhatóság, felhasználhatóság, edzhetőség, ötvöző 
anyagok 
 
10.3.3. Tüzelőanyagok, segédanyagok      16 óra/18 óra 
Szilárd, folyékony és gáznemű tüzelőanyagok 
Csiszoló, felületbevonó anyagok 
Forrasztó és hegesztő segédanyagok 

 
10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, tanműhely 
 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x  x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x    
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2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése x    
2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

x    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x    

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x    

2.8. 
Műalkotások elemzése, esszék, önálló 
kiselőadások 

x    

2.9. Diagrammok kísérletek, bemutatók x    

2.10. 
Anyagpróbák, kísérletek, aktív 
munkában való részvétel 

x    

 
10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  
1.2. elbeszélés   x  
1.3. kiselőadás x    
1.4. megbeszélés  x   
1.5. vita   x  
1.6. szemléltetés   x  
1.7. projekt  x   
1.8. kooperatív tanulás  x   

1.9. házi feladat x    

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

11. Technológia 1. tantárgy        68 óra/68 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
11.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló ismerje meg a kovácsolás kézi és gépi technikáit, a kovácsológépeket és 
berendezéseket 
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11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Matematika, fizika, szakmatörténet, szakgyakorlat 

 
11.3. Témakörök  

 
11.3.1. Kovácsolás, sajtolás, ütvesajtolás, hengerlés       8 óra/8óra 
A melegalakítási eljárások, eszközök, gépek, technikák ismertetése 
 
11.3.2. A kovácsműhelyek, kisüzemek kialakítása, berendezései, gépei 
        8 óra/8óra 
Tűzhely, üllő, satu és satupad elhelyezése, egymáshoz való viszonya, ajtók, 
ablakok, fényviszonyok elrendezése, mesterséges világítás, raktárak, tárolók 
kialakítása 
 
11.3.3. Szabadalakító és süllyesztékes kovácsolás      10 óra/10 óra 
A szabadalakító és süllyesztékes kovácsolás fogalma, eszközei, technikái 
 
11.3.4. Kovácsolás műveletei, műveleti sorrendek kialakítása, kovácsoló 
gépek          22 óra/22 óra 
A kézi és a gépi kovácsolás alapműveletei, a műveleti sorrendek célszerű 
kialakítása, összetett szerkezetek kialakításának sorrendje, különböző típusú 
kovácsológépek 
 
11.3.5. Öntés          4 óra/4 óra 
A fémek önthetősége, technikái, a fémöntvények utómunkálatai, 
felhasználhatósága 
 
11.3.6. Hevítés, hőkezelések       10 óra/10 óra 
A fémek hevítésének módjai, eszközei, célja  
Kovácsolhatóság hőtartományai 
Lágyítás, edzés, megeresztés, cementálás, kéregedzés, feszültségmentesítés 
 
11.3.7. Felülettisztítás, felületkezelés, korrózióvédelem 6 óra/ 6óra 
Zsírtalanítás, revétlenítés, csiszolás, polírozás, fémes és egyéb bevonatok, 
galvanizálás, cinkszórás, cinkfürdő, festés, olajbaégetés, viaszolás, színterezés 

 
11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, tanműhely 
 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 
tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
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11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x  x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése x    
2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

x    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x    

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x    

2.8. 
Demonstrációk, Műhely és 
gyárlátogatás, múzeumlátogatás 

x  x  

2.9. Diagrammok kísérletek, bemutatók x    

2.10. 
Anyagpróbák, kísérletek, aktív 
munkában való részvétel 

x    

 
11.5.2.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  
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1.2. elbeszélés   x  
1.3. kiselőadás x    
1.4. megbeszélés  x   
1.5. vita   x  
1.6. szemléltetés   x  
1.7. projekt  x   
1.8. kooperatív tanulás  x   

1.9. házi feladat x    

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

 
12. Szaktörténet tantárgy         68 óra/52 óra* 

*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 
 

12.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló ismerje meg a kovácsművesség és a díszműkovácsolás történetét, a 
kovácsoltvas művesség helyét a művészettörténetben. 
 
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Történelem, művészettörténet 

 
12.3. Témakörök  

 
12.3.1. Fémek megismerése, őskohászat      10 óra/10 óra 
A réz, a bronz, a vas, megismerése, felhasználásuknak kezdetei  
Az első kohósítások, a fémércek kiolvasztásának kezdeti eljárásai, az első 
vaskohók, a bucavasak előállítása, feldolgozása 
  
12.3.2. A vasművesség fejlődése       20 óra/19 óra 
A vas feldolgozásának fejlődése a bucavasaktól a modern hengerelt termékekig, 
a kovácsmesterség szétágazása a specializált fémfeldolgozó szakmákig  
Céhek, manufaktúrák, gyáripar kialakulása 
  
12.3.3. Kovácsművesség a művészettörténetben     38 óra/23 óra 
A kovácsoltvas művészet helye az egyetemes és magyar művészettörténetben, a 
kovácsművesség kiemelkedő alkotói és alkotásai 

  
12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, múzeum, műemléki helyszínek, gyárlátogatások 
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12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
12.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x  x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése x    
2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

x    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x    

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x    

2.8. 
Demonstrációk, Műhely és 
gyárlátogatás, múzeumlátogatás 

x  x  

 
12.5.2.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  
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1.2. elbeszélés   x  
1.3. kiselőadás x    
1.4. megbeszélés  x   
1.5. vita   x  
1.6. szemléltetés   x  
1.7. projekt  x   
1.8. kooperatív tanulás  x   

1.9. házi feladat x    

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

13. Szakgyakorlat 1. tantárgy      626 óra/684 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
13.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló sajátítsa el a kézi és a kisüzemi gépi kovácsolás technikáit  
Az elsajátított technikákat tudja alkalmazni egyszerűbb és összetett feladatok 
végrehajtására 
Ismerje és tudja alkalmazni a díszműkovács munkák elkészítéséhez szükséges 
kiegészítő munkamódszereket  
 
13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Fizika, kémia, matematika, szaktörténet, anyag és technológia ismeret 

 
13.3. Témakörök  

 
13.3.1. Kovácsolás alapműveletei      70 óra/70 óra 
Nyújtás, szélesítés, zömítés, vágás, hasítás, lyukasztás, hajlítás, csavarás 
 
13.3.2. Összetett műveletek      108 óra/142 óra 
Az elsajátított alapműveletek alkalmazásával egyszerűbb munkadarabok és 
bonyolultabb egységek készítése 
Műveleti sorrendek logikai kialakítása 
 
13.3.3. Kötések       118 óra/116 óra 
Oldható és oldhatatlan kötések 
Csavarozások, szegecselések, fűzések, csapolások, ékelések 
Forrasztás, hegesztés, kovács tűzi-hegesztés  
 
13.3.4. Hőkezelések        60 óra/66 óra 
Hevítés, hűtés, edzés, lágyítás, csillapítás, cementálás, kovácsolási 
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hőtartományok 
 
13.3.5. Kovácsolt szerkezetek      156 óra/154 óra 
Kovácsolt szerkezetek (ajtó és ablakrácsok, kapuk, korlátok stb...) 
Összeállítása méret és szög ellenőrzésekkel, műveleti sorrend 
 
13.3.6. Díszműlakatos műveletek  114 óra/136 óra 
Árkolás, erezés, domborítás, hidegvágás, trébelés, poncolás, faragás 

 
13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely, munkahely 
 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
13.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x    

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x    

2.3. 
Anyagpróbák, kísérletek, aktív 
munkában való részvétel 

x    

 
13.5.2.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  
1.2. szemléltetés   x  
1.3. projekt  x   
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13.6. A tantárgy értékelésének módja 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel.” 

  

967 

 



 

 

A 
10597-12 azonosító számú 

 
Fémipari alapok 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
 

A 10597-12 azonosító számú, Fémipari alapok megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10597-12 Fémipari alapok 

Anyagismeret 
2. 

Technológia 2. Szakgyakorlat 2. 

A
 fé
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FELADATOK 
Fémeket darabol (üllőn) x  x  x x x x x x x 
Fémeket hidegen alakít x  x  x   x x x x 
Lemezt, drótot hajlít x  x  x  x x  x  
Fémeket hántol x  x  x x      
Vésőket használ x  x  x x  x x x x 
Lemezt domborít x  x  x x  x  x  
Oldhatatlan kötéseket képez x  x  x      x 
Keményforrasztással egyesít x  x  x  x    x 
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Szegecskötést képez x  x  x      x 
Oldható kötéseket képez x  x  x      x 
Csavarkötéseket képez x  x  x      x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Technikai - technológiai 
alapfogalmak. 

x x x x x x x     

Alapanyagok x x x         
A fém-megmunkálás műveletei   x x x x x x x x x 
Fémtisztítás            
Vegyi anyagok x           
Elektromos berendezések     x x x     
Fémek patinázási, színezési 
eljárásai 

x    x       

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

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

Mennyiségérzék         x x x x 

Fémműves gépek - eszközök 
használata 

       x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás  x x x x x x x x x x x 
Szorgalom, igyekezet x x x x x x x x x x x 
Önállóság        x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság        x x x x 
Kompromisszum-készség x    x       

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x x x x x x x x x 
Módszeres munkavégzés        x x x x 
Új ötletek, megoldások kipróbálása     x  x     

 
 
14. Anyagismeret 2. tantárgy        36 óra/36 óra* 

*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 
 

14.1. A tantárgy tanításának célja 
A diák ismerje a fémipar alapanyagait, azok tulajdonságait és használhatóságát. 
 
14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Kémia, fizika 

 
14.3. Témakörök  
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14.3.1. A fémek         18 óra/18óra 
Színes és nemesfém, vas, fémek kristályszerkezete, metalurgiai állapotai   
14.3.2. Nyersvas, acél, öntöttvas        18 óra/18 óra 
A kohászat alaptermékei és feldolgozásuk, kohósítási eljárások, a nyersvas acél 
és öntöttvas széntartalma, szennyező és ötvöző anyagai 

   
14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, tanműhely 
 

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

14.6.  
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14.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x  x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése x    
2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

x    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x    

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x    

2.8. 
Demonstrációk, Műhely és 
gyárlátogatás, múzeumlátogatás 

x  x  

 

971 

 



 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  
1.2. elbeszélés   x  
1.3. kiselőadás x    
1.4. megbeszélés  x   
1.5. vita   x  
1.6. szemléltetés   x  
1.7. projekt  x   
1.8. kooperatív tanulás  x   

1.9. házi feladat x    

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

15. Technológia 2. tantárgy       104 óra/ 100 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
15.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló ismerje meg a fémipar alapvető kézi és gépi technikáit, a gépeket és 
berendezéseket 
 
15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Fizika, matematika 

 
15.3. Témakörök  

 
15.3.1. Fémek megmunkálása         10 óra/6 óra 
Fémek fizikai tulajdonságai, szakító szilárdság, nyújthatóság, rugalmasság  
 
15.3.2. A kohászat        21 óra/16 óra 
A vasérc feldolgozása, kohósítás, kohászati eljárások, berendezések  
 
15.3.3. Vasfeldolgozás         22 óra/18óra 
Kohászati termékek feldolgozása, öntés, hengerlés, sajtolás, kovácsolás  
 
15.3.4. Kéziszerszámok és használatuk      17 óra/16 óra  
Egyszerű hidegalakító lakatos szerszámok 
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15.3.5. Fémipari gépek és használatuk      34 óra/44 óra 
Daraboló, csavaró, csiszoló, forgácsoló, hegesztő eszközök  

 
15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, tanműhely 
 

15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
15.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x  x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése x    
2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

x    

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x    

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x    

2.8. 
Demonstrációk, Műhely és 
gyárlátogatás, múzeumlátogatás 

x  x  
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15.5.2.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 
(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  
1.2. elbeszélés   x  
1.3. kiselőadás x    
1.4. megbeszélés  x   
1.5. vita   x  
1.6. szemléltetés   x  
1.7. projekt  x   
1.8. kooperatív tanulás  x   

1.9. házi feladat x    

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

 
16. Szakgyakorlat 2. tantárgy      348 óra/340 óra* 

*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 
 

16.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló sajátítsa el és tudja alkalmazni az alapvető fémipari műveleteket, ismerje 
és biztonságosan használja a fémipari gépeket és berendezéseket.  
 
16.2. Kapcsolódó, közismereti szakmai tartalmak  
Kovács szakgyakorlat, fizika, kémia  

 
16.3. Témakörök  

 
16.3.1. Hidegalakító alapműveletek      20 óra/30 óra 
Méretezés, darabolás, vágás, nyírás, hajlítás, egyengetés 
 
16.3.2. Egyszerű forgácsolási műveletek      130 óra/100óra 
Reszelés, fűrészelés, fúrás, esztergálás, marás, menetmetszés-fúrás, hántolás 
 
16.3.3. Kalapáló hidegalakítások       74 óra/78 óra 
Domborítás, mélyhúzás, erezés, poncolás, gravírozás, vésés, faragás 
 
16.3.4. Oldható és oldhatatlan kötések, forrasztások, hegesztés  

    124 óra/132óra 
Csavarkötések, ékelések, csapolások, szegecselés, kötegelés, lágy és 
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keményforrasztások, ív- és lánghegesztés  
 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely, munkahely 

 
16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
  

16.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x    

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x    

2.3. 
Anyagpróbák, kísérletek, aktív 
munkában való részvétel 

x    

 
16.5.2.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  
1.2. szemléltetés   x  
1.3. projekt  x   

 
16.6. A tantárgy értékelésének módja 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel.” 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  
 

I. Háromévfolyamos oktatás közismereti képzéssel 
1/9. évfolyamot követően 140 óra 

2/10. évfolyamot követően 140 óra 
 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 
 
Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 
 
10596-12 Díszműkovács elméleti és 
gyakorlati feladatai 
 
 

Szakgyakorlat 1. 
Kovácsolás alapműveletei 
Összetett műveletek 
Kötések 
Hőkezelések 
Kovácsolt szerkezetek 
Díszműlakatos műveletek 

 
 
10596-12 Díszműkovács elméleti és gyakorlati feladatai* 

*Háromévfolyamos oktatás esetén az 1/9 és 2/9 évfolyamot követően 
 

Szakgyakorlat 1. 
 

Témakörök 
 

A kovácsolás alapműveletei 
 Nyújtás, szélesítés, zömítés, vágás, hasítás, lyukasztás, hajlítás, csavarás 

 
Összetett műveletek 
Az elsajátított alapműveletek alkalmazásával egyszerűbb munkadarabok és 
bonyolultabb egységek készítése. Műveleti sorrendek logikai kialakítása 

 
Kötések 

Oldható és oldhatatlan kötések. Csavarozások, szegecselések, fűzések, 
csapolások, ékelések. Forrasztás, hegesztés, kovács tűzi-hegesztés  

 
Hőkezelések 

Hevítés, hűtés, edzés, lágyítás, csillapítás, cementálás, kovácsolási 
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hőtartományok,  
Kovácsolt szerkezetek 
Kovácsolt szerkezetek (ajtó és ablakrácsok, kapuk, korlátok stb...) 
Összeállítása méret és szög ellenőrzésekkel, műveleti sorrend 
 
Díszműlakatos műveletek 
Árkolás, erezés, domborítás, hidegvágás, trébelés, poncolás, faragás 
Felületkezelések 
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II. Kétévfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 
1. évfolyamot követően 160 óra 

 
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 
 
Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 
 
10596-12 Díszműkovács elméleti és 
gyakorlati feladatai 
 
 

Szakgyakorlat 1. 
Kovácsolás alapműveletei 
Összetett műveletek 
Kötések 
Hőkezelések 
Kovácsolt szerkezetek 
Díszműlakatos műveletek 

 
 
10596-12 Díszműkovács elméleti és gyakorlati feladatai 
 

Szakgyakorlat  
Témakörök 

 
Kovácsolás alapműveletei 

Nyújtás, szélesítés, zömítés, vágás, hasítás, lyukasztás, hajlítás, csavarás 
 

Összetett műveletek 
A témakör részletes kifejtése 

Az elsajátított alapműveletek alkalmazásával egyszerűbb munkadarabok 
és bonyolultabb egységek készítése. Műveleti sorrendek logikai 
kialakítása 

 
Kötések 

Oldható és oldhatatlan kötések. Csavarozások, szegecselések, fűzések, 
csapolások, ékelések. Forrasztás, hegesztés, kovács tűzi-hegesztés  

 
Hőkezelések 

Hevítés, hűtés, edzés, lágyítás, csillapítás, cementálás, kovácsolási 
hőtartományok 

 
Kovácsolt szerkezetek 
Kovácsolt szerkezetek (ajtó és ablakrácsok, kapuk, korlátok stb...) 
Összeállítása méret és szög ellenőrzésekkel, műveleti sorrend 
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Díszműlakatos műveletek 
Árkolás, erezés, domborítás, hidegvágás, trébelés, poncolás, faragás 
Felületkezelések 
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1.3.6.2 Szakképzési kerettanterv a 34 215 01 faműves, fajátékkészítő szakképesítéshez 
1.58.2. 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 
A 

34 215 01  
NÉPI KÉZMŰVES (szakmairány megnevezésével) 

FAMŰVES, FAJÁTÉKKÉSZÍTŐ szakmairány 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 
I. A szakképzés jogi háttere 
 
A szakképzési kerettanterv      
      

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

valamint      
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  
– a 34 215 01 Népi kézműves (szakmairány megnevezésével) szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült. 
   

 
II. A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 34 215 01 
 
A szakképesítés megnevezése: Népi kézműves (szakmairány megnevezésével) Faműves, 

fajátékkészítő 
 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 
 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet 
 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 
 
 
Elméleti képzési idő aránya: 30%   
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Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
háromévfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot 
követően 140 óra;  
 
kétévfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
 
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 
 

vagy iskolai előképzettség hiányában 
 
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 4. Művészet, 
közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 
birtokában 
 
Szakmai előképzettség: - 
 
Előírt gyakorlat: - 
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
Pályaalkalmassági követelmények: -  
 
IV. A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 
alkalmazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 
- - 

 
Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 
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szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 
részletei az alábbiak: 
 
Gyalupadok 
Kézi szerszámok 
Speciális kéziszerszámok 
Szerszámos szekrények 
Táblásító szorítók 
Szalagcsiszoló gép  
Kézi kisgépek 
Faragó kések, vésők 
Oszlopos fúrógép 
Esztergagép 
Asztali marógép 
Szalagfűrész 
Kombinált gyalugép 
Alapanyag tárolók  
Készáru raktár 
Rajzasztal 
Különböző méretű székek 
Alapanyagok 
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 
 
Számítógép,  
Szakmai könyvek gyűjteménye 
Projektor 
Internet hozzáférés 
Fénymásoló, 
Szkenner, 
Vetítéshez szükséges felszerelés, 
Fényképezőgép 
 
XI. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  
 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv 
nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 
Ögy  140  140 
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10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 
Ögy  140  140 
11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 
Összesen: 2366 óra  2608 óra 

 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv 
nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 
Ögy.  160 óra  160 óra 
2. évfolyam 31,5 óra/hét 1008 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 
Összesen: 2302 óra  2540 óra 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 
követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás 
nélkül 

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

heti 
óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

Gyakorlati 
heti 

óraszám 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 

11500-12 Munkahelyi 
egészség és biztonság 

Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

0,5   

  

    

  

    0,5   

  

    

11499-12 
Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás II.         0,5       0,5   

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.         2       2   

10681-12  
Népi kézműves 
vállalkozás 
működtetése 
 

Művészettörténet 
1   1        1   1   

Általános néprajz 
1   1   1   2   1   

Rajz gyakorlat 
  2  2    1    3    2 

Népi kézműves 
szakmai 
alapismeretek         1        1   
Népi kézműves 
vállalkozásismeret, 
marketing          1        1   

10686 - 12 
Faművesfajátékkészítés 

Faműves, 
fajátékkészítő 
szakmai ismeretek 2    2    2   3    3   
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Faműves, 
fajátékkészítő 
szakmai néprajz 2   2   1   2   2   
Faműves, 
fajátékkészítő 
szakmai gyakorlat  5  14  12,5  18  17 
Faműves, 
fajátékkészítő  
szakmai rajz 
gyakorlat  1  1  1  2  1 

  
          

Összes óra  6,5 8 6 17  8,5 14,5  8,5 23 11,5   20  
Összes óra 14,5 140 23 140 23 31,5 160 31,5 

 
 
 
 

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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2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 
követelménymodul Tantárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás 
nélkül 

Óraszám 
Összesen 

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

e gy ögy e Gy ögy e gy e gy ögy e gy 

11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság  

Munkahelyi egészség és 
biztonság 18   

  

    

  

    18 18   

  

    18 

Munkavédelmi 
alapismeretek 4           4 4       4 

Munkahelyek kialakítása 4           4 4       4 
Munkavégzés személyi 
feltételei 2           2 2       2 

Munkaeszközök 
biztonsága 2           2 2       2 

Munkakörnyezeti hatások 2           2 2       2 
Munkavédelmi jogi 
ismeretek 4           4 4       4 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.         16   16     16   16 
Munkajogi alapismeretek          4    4      4    4 
Munkaviszony létesítése          4    4      4    4 
Álláskeresés          4    4      4    4 
Munkanélküliség          4    4      4    4 

11497-12 
Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I.         64   64     64   64 
Nyelvtani rendszerezés 1         10    10     10   10 
Nyelvtani rendszerezés 2         10   10      10    10  
Nyelvi készségfejlesztés         24   24      24    24  
Munkavállalói szókincs         20   20     20   20 
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10681-12  
Népi kézműves 
vállalkozás 
működtetése 
 

Művészettörténet  36   36       72  36    32   68 
Egyetemes 
művészettörténet  18    18       36  18   16    34 
Magyar művészettörténet 18    18       36 18     16   34 
Általános néprajz  36  36    32   104 72  32   104  
Tárgyi néprajz 12  12  16  40 24  16  40 
Folklór   8  8  16 16  8  24 
Ünnepkörök, szokások 12  8    20 16    16 
Tájegységek néprajza 12  8  8  28 16  8  24 
Rajz gyakorlat   72  72   32  176    108   64 172  
Színtan  12  12      24    24    8 32 
Ornamentika  12  24   16  52    24    24  48 
Szakrajzi alapismeretek  36  18     54    36    16  52 
Térábrázolás  12  18   16  46    24    16  40 
Népi kézműves szakmai 
alapismeretek     32  32   32  32 
Mesterségbemutató, vásár     12  12     12   12 
Szakmai előmenetel     8   8     8   8 
Zsűriztetés     4   4     4   4 
Szakmai fórumok     8   8     8   8 
Népi kézműves 
vállalkozásismeret, 
marketing     32  32   32  32 
Népi kézműves marketing 
alapjai      16   16     16   16 
Népi kézműves 
vállalkozási alapismeretek         16   16     16   16 

10686-12 Faműves, fajátékkészítő 
szakmai ismeretek 72   72    64  0 208  108  96  204 
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Faműves, 
fajátékkészítés 

Szakmai anyagismeret  14    12       26  20   10   30 
Szakma ismereti 
módszerek      16   16     16    48 28   24   52 
Szerszám és gépismeret  16   16     16    48 24    20   44  
Faművesség motívum 
világának megjelenési 
formái  16    16   16   48   24    20    44 
Szakmai számítás 10  12  16  38 12  22  34 
Faműves, fajátékkészítő 
szakmai néprajz  72  72    32   176 72  0 64   136 
A faművesség és fajáték 
készítés korai emlékei  20         15  15       15  
Kárpát-medence népi 
bútorai 20  20  10  50 19  20  39 
Kárpát-medencei népi 
építészet 20  20  10  50 19  20  39 
Pásztorművészet a 
Kárpát-medencében 12  32    44 12  20  32 
Kárpát-medence nagy 
bútor központjai 
tájegységenként     12  12 7  4  11 
Faműves, fajátékkészítő 
szakmai gyakorlat  180  504  400 1084  648  544 1192 
Díszítési módszerek 
alkalmazása  30  144  144 318  144  144 288 
Szerkezeti fakötések fajtái  15  66  32 113    90  60 150 
Szerszám és gépismeret  15  40  20 75  70  36 106 
Felületkezelési technikák  10  20   30  20  20 40 
Alapanyag előkészítési és  20  50  10 80  80  60 140 
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megmunkálási módok kézi 
és gépi szerszámokkal 
Tárgytípusok készítése  30  144  144 318  144  144 288 
Fajátékok készítése  60  40  50 150  100  80 180 
Faműves, fajátékkészítő 
szakmai rajz gyakorlat  36  36  32 104  72  32 104 
Szerkezeti kötések   12  6   18  12  6 18 
Népi bútorok     12  12 24  20  4 24 
Fajátékok   12  6   18  18   18 
Kültéri szerkezetek       10 10    10 10 
Tervezés 
tervdokumentáció   12  12  10 34  22  12 34 

Összesen: 234 288 
140 

216 612 
140 

272 464 2086 306 828 
160 

368 640 2142 
Összesen: 522 828 736 2366 1134 1008 2302 
Elméleti óraszámok/aránya 722/30,5 % 674/29 %  
Gyakorlati óraszámok/aránya 1644/69,5 % 1628/71 %  

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok a közös tartalmakat jelölik. 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 
teljesülnie. 
 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A  
11500-12 azonosító számú, 

 
Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító számú, Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 
jelentőségét 

x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 

 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 
szervezési feltételeivel kapcsolatos 
munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 
követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 
képviselővel együttműködve részt vesz a 
munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 
megbetegedések hátrányos következményei 

x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 
szabályozása 

x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 
feltételei 

  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 
Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 
munkahelyeken 

     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  
Biztonsági szín- és alakjelek  x     
Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
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Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 
Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Visszacsatolási készség x    x  
Irányíthatóság   x  x  
Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Rendszerező képesség x    x x 
Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  
Helyzetfelismerés  x  x x  
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2. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy     18 óra 
 

13.13. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 
kompetenciák elsajátíttatása. 
Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 
13.14. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  
- 

 
13.15. Témakörök  

 
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek      4 óra 
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 
 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek 
megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére 
és testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 
munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 
 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége 
a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések 
megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a 
biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések 
fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 
 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 
A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.  

1.3.2. Munkahelyek kialakítása       4 óra 
Munkahelyek kialakításának általános szabályai 
 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 
Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 
megfelelősége.  
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Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 
 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és 

kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 
felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző 
vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 
 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 
 Raktározás 
 Áruk fajtái, raktározás típusai 
Munkahelyi rend és hulladékkezelés 
 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 
 
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei      2 óra 
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 
alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 
munkavédelmi ismeretek 
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 
 
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága       2 óra 
Munkaeszközök halmazai 
 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 
Munkaeszközök dokumentációi 
 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-
megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 
dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 
 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 
 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és 

emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 
követelmények. 
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1.3.5. Munkakörnyezeti hatások       2 óra 
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok 
és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások 
valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a 
lehetőségei.  
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége 
a munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 
biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések 
megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége 

 
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek      4 óra 
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 
 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének 
megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben 
meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 
követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, 
munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 
törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek 
szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, 
illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 
 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 
üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 
 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 

ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 
Balesetek és foglalkozási megbetegedések 
 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés 
eszköze. 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 
 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  
 

13.16. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
- 
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13.17. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 
Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 
jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 
1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 
1.4. házi feladat x    
1.5. teszt x    

 
1.5.3 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel  

x x  

A tanult (vagy egy 
választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 
ártalmai 

 
13.18. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A  
11499-12 azonosító számú, 

 
Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 
 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 

M
un

ka
jo

gi
 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

M
un

ka
vi

sz
on

y 
lé

te
sí

té
se

 

Á
llá

sk
er

es
és

 

M
un

ka
né

lk
ül

is
ég

 

FELADATOK 
Munkaviszonyt létesít x x   
Alkalmazza a munkaerő-piaci technikákat   x  
Feltérképezi a karrierlehetőségeket   x  
Vállalkozást hoz létre és működtet    x 
Motivációs levelet és önéletrajzot készít   x  
Diákmunkát végez  x   

SZAKMAI ISMERETEK 
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 
munkavállaló felelőssége x x   
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x x   
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x x   
Álláskeresési módszerek   x  
Vállalkozások létrehozása és működtetése    x 
Munkaügyi szervezetek   x  
Munkavállaláshoz szükséges iratok  x   
Munkaviszony létrejötte  x   
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései x x   
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 
lehetőségei    x x 
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 
pályaválasztási tanácsadás)    x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Köznyelvi olvasott szöveg megértése x x x x 
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x x x 
Elemi szintű számítógép-használat x x x x 
Információforrások kezelése x x x x 
Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Önfejlesztés x x x x 
Szervezőkészség   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő készség  x x x 
Határozottság x x x x 
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Logikus gondolkodás x x x x 
Információgyűjtés x x x x 
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11. Foglalkoztatás II. tantárgy       16 óra 
 

11.1. A tantárgy tanításának célja 
 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 
11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 
 

11.3. Témakörök  
 

11.3.1. Munkajogi alapismeretek      4 óra 
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 
(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 
együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott 
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus 
munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, 
háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 
munka.  

 
11.3.2. Munkaviszony létesítése       4 óra 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 
munkáltató által kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 
összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 
 
11.3.3. Álláskeresés         4 óra 
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 
támogatások ismerete. 
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, 
önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél 
felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), 
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerő-piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 
(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs 
Portál (NPP).  
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 
szerepe. 
 
11.3.4. Munkanélküliség        4 óra 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 
megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való 
törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 
munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 
közfoglalkozatás főbb szabályai 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 
béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 
pszichológiai tanácsadás. 
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11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
-  
 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    
1.4. megbeszélés  x   
1.5. vita  x   
1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   
1.11. házi feladat   x  

 
11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   
11.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A  
11497-12 azonosító számú, 

 
Foglalkoztatás I. 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 

N
ye

lv
ta

ni
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sz
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ez
és

 I.
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 II
. 

N
ye

lv
i 

ké
sz

sé
gf

ej
le

sz
té

s 

M
un

ka
vá

lla
ló

i 
sz

ók
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FELADATOK 
Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 
vonatkozással) 

x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 
formanyomtatványt kitölt 

x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 
együttműködés melletti munkát végez 

   x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Idegen nyelven:         

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok       

x 

a munkakör alapkifejezései       x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 
nyelven 

x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 
feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 
való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Nyelvi magabiztosság  x  x  x   
Kapcsolatteremtő készség    x  x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Információgyűjtés    x  x   
Analitikus gondolkodás      x   
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3. Foglalkoztatás I. tantárgy       64 óra 
 

3.27. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 
szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá 
egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, 
hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen 
eredményesen végezni a munkáját.  
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy 
alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, 
segédigék, illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre 
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az 
induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez 
kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre 
alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 
kompetenciafejlesztés. 

 
3.28. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek 
 

3.29. Témakörök 
 

3.4.1. Nyelvtani rendszerezés 1     10 óra 
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 
vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a 
munkavállaláshoz kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot 
sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 
adandó egyszerű mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A 
témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá válik a munkavégzés során az 
elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által 
idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére, 
illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint a 
helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz 
reagálni. 
A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető 
igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 
3.4.2. Nyelvtani rendszerezés 2     10 óra 
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, 
a jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, 
szükségesség) - használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon 
idegen nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban 
egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún 
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idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető 
igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 
kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén 
alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a 
feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket 
tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során.  

 
3.4.3. Nyelvi készségfejlesztés      24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív 
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/   

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák 
idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív 
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív 
memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg. 
Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv 
struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a 
tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek 
szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az 
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag 
megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 
ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 
kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 
elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörök: 
- személyes bemutatkozás 
- a munka világa 
- napi tevékenységek, aktivitás 
- étkezés, szállás 
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai 
szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 
3.4.4. Munkavállalói szókincs      20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 
 
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon 
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának 
elsajátítása révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 
célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 
formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 
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ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül 
a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 

 
3.30. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 
tanteremben, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 
formában zajlik. 
 

3.31. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a 
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák. 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  
1.3. megbeszélés   x  
1.5. szemléltetés   x  
1.7. kooperatív tanulás  x   
1.8. szerepjáték  x   
1.9. házi feladat x    

1.10. 
digitális alapú 
feladatmegoldás 

x    

 
3.5.4. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
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rt

- 
bo

nt
ás
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- 
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t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x  x  
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1.6. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x    

3. Komplex információk körében     
3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

  x  

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  
 

3.32. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A  
10681-12 azonosító számú, 

 
Népi kézműves vállalkozás működtetése 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10681-12 azonosító számú, Népi kézműves vállalkozás működtetése megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

10681-12 
Népi kézműves 

vállalkozás 
működtetése 

Művé
szettö
rténet 

Általános 
néprajz Rajz gyakorlat 

Népi 
kézműves 
szakmai 

alapismeretek 

Népi kézműves 
vállalkozásismer

et, marketing 
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FELADATOK 
Folyamatosan 
bővíti szakmai 
művészeti, néprajzi 
ismereteit 

× × x  x x         x x 

Kialakítja, 
berendezi 
műhelyét, 
műhelygalériáját 

          x    x x 

Kialakítja és kezeli 
raktárát 

          x    x x 

Hagyományőrző 
rendezvényeket 
látogat 

          x    x x 

Mesterség 
bemutatót tart, 
bemutatókon, 
vásárokon, 
pályázatokon részt 
vesz 

          x x   x x 

Zsűrizteti 
termékeit, 
törekszik minőségi 
munkavégzésre 

            x  x x 
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Tájékozódik  
szakmai 
fejlődésének 
lehetőségeiről, 
szakmai 
pályázatok, 
továbbképzések, 
szakmai fórumok, 
érdekképviseleti 
szervezetekt,  
különféle szakmai 
rangok, címek 
(Népművészet Ifjú 
Mestere, Népi 
iparművész ) 
megszerzésének 
módjáról 

           x x x x x 

A hagyományos 
mintakincs alapján 
az alapanyag, 
forma, funkció és a 
díszítmény 
harmonikus 
egységét 
alkalmazva alkot 

 × x          x    

Figyelemmel kíséri 
a kortárs 
kézművesek 
tevékenységét 

 ×         x x x x   

Vállalkozást indít, 
és működtet 

              x x 

Üzleti tervet készít               x x 
Kiépíti, létrehozza 
saját arculatát, 
promociós 
anyagokat, cégért 
készít 

              x  

Piackutatást végez, 
meghatározza a 
célközönséget, 
kivitelezési 
koncepciót alakít ki 

              x  

Kialakítja 
értékesítési 
csatornáit 

              x x 

Költségkalkulációt,               x x 
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árkalkulációt 
készít, alapanyag 
szükségletet 
számol, 
tájékozódik az 
alapanyag 
beszerzés 
lehetőségeiről 
Garanciát vállal 
munkájára,  

              x x 

Gondoskodik a 
biztonságos 
raktározásról, 

               x 

Gondoskodik a 
kész termék 
csomagolásáról, 
ellátja a megfelelő 
információkkal 

              x x 

Dokumentálja 
munkáit ( rajzos, 
műszaki, fotó 
dokumentáció) 

      x x x x     x  

Gondoskodik 
munkavédelmi 
szabályok 
betartásáról és 
baleset 
megelőzésről  

               x 

Dokumentál, 
elvégzi/elvégezteti 
a szükséges 
adminisztrációt 

               x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Népművészet, 
néprajz alapjainak 
ismerete 

  x x x x           

A művészettörténet 
stíluskorszakai, 
szellemi és tárgyi 
sajátosságai 

× ×               

Különböző 
társadalmi rétegek 
hagyományos 
környezete, 
tárgykultúrája 
változásainak 

× × x   x           
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ismerete 
Jelentős bemutatók, 
pályázatok 
ismerete 

           x x x   

A zsűriztetés 
lehetőségeinek 
ismerete 

            x x   

A műhely, 
műhelygaléria 
létrehozásának 
törvényességi, 
szakmai 
szempontjainak 
ismerete 

              x x 

A műhely, 
műhelygaléria  
berendezésének 
munkavédelmi, 
környezetvédelmi, 
szakmai, és      
látványosság 
szempontjából 
történő 
kialakításának 
ismerete                                                       

              x x 

A raktár 
kialakításának, 
működtetésének, a 
raktárkezelés 
szabályainak 
ismerete 

               x 

Vállalkozási 
formák ismerete 

               x 

Piackutatás és 
marketing 
alapjainak ismerete 

              x  

Saját promotálás 
készítésének 
ismerete 

          x    x  

A 
költségkalkuláció, 
árképzés ismerete 

               x 

Üzleti terv, SWOT 
analízis 
készítésének 
ismerete 

              x x 
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A kivitelezési és 
műhelyrajz 
készítése 
alapjainak, 
egyezményes 
jeleinek, és pontos 
használatuknak 
ismerete 

      x x x x       

A népi kézműves 
termékeinek 
értékesítési formái, 
lehetőségeinek 
ismerete 

              x x 

Szerzői jog 
szabályainak 
ismerete 

            x    

Jelentős alkotók, 
kiemelkedő 
alkotások ismerete 

          x x x x   

A szakmai életút 
lehetőségeinek, 
szakmai 
elismeréseknek az 
ismerete 

           x     

Szerszámok 
munkaeszközök 
ismerete 
Alapanyagok és 
azok beszerzése 
lehetőségeinek 
ismerete 

               x 

Munka-,  baleset-, 
és tűzvédelem 
alapjainak ismerete 

               x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Olvasott szöveg 
megértése, szakmai 
nyelvezet ismerete 

× × x x x x x x x x x x x x x x 

Szakmai rajzok, 
tervek jelzéseinek 
megértése, 
követése 

      x x x x       

Szakmai 
dokumentáció 
készítésének 
ismerete 

        x x       
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Zsűriztetés 
szabályainak 
ismerte 

            x    

Bemutatókon való 
részvétel 
lehetőségeinek 
ismerete 

          x x x x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Megbízhatóság             x x x x 
Szorgalom             x x x x 
Precizitás x x x x x x x x x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő 
készség           x  x x x x 

Prezentációs 
készség 

        x      x  

Konfliktusmegoldó 
készség                 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Ismeretek 
helyükön való 
alkalmazása 

          x x x x x  

Tervezés           x x x x x  
Gyakorlatias 
feladatértelmezés 

          x x x x x  
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5. Művészettörténet        72 óra / 68 óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
4.1.A tantárgy tanításának célja 
A művészettörténet tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos 
diákok átfogó képet kapjanak az egyetemes és a magyar művészettörténet 
legfontosabb korszakairól, ezek művészeti folyamatairól, a legnevesebb alkotókról 
és a stílustörekvésekről. A szakképzés jellegéből adódóan kiemelt cél az egyes 
művészettörténeti korszakok iparművészetének bemutatása. 

 
4.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Történelmi ismeretek 
Földrajzi ismeretek 
Irodalom (világirodalom és magyar irodalom) 
Ének-zene 
Rajz és vizuális kultúra 

 
4.3.Témakörök  

 
4.3.1. Egyetemes művészettörténet    36 óra/34 óra 
A témakör részletes kifejtése 

− A művészet kialakulása, az őskori művészet jellegzetességei 
− A mágia és a művészet kapcsolata a kőkori művészetben és a mai törzsi 

kultúrákban 
− A kézművesség újkőkori emlékei 
− Az ókori Egyiptom művészete 
− Az ókori Mezopotámia művészete 
− A szkíták művészete 
− Az ókori görögök művészete 
− Az ókori Róma művészete 
− A hunok művészete 
− A román kor művészete 
− Gótikus művészet 
− Reneszánsz művészet 
− Barokk és rokokó művészet 
− Klasszicista művészet 
− A preraffaelita művészet és a tárgykultúra megújítása Európában 

 
4.3.2. Magyar művészettörténet     36 óra/34 óra 
A témakör részletes kifejtése 

− A kézművesség ókori és koraközépkori emlékei a Kárpát-medencében. 
Szkíták, hunok és avarok művészete. A nagyszentmiklósi kincs 

− A honfoglalás korának művészete 
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− Román kori művészet Magyarországon 
− Gótikus művészet Magyarországon 
− Reneszánsz művészet Magyarországon és hatása a népművészetre 
− Barokk művészet Magyarországon. Hatása a népművészetre, a paraszt 

barokk 
− Festett kazettás templomi mennyezetek a Kárpát-medencében 
− A XX. századi magyar művészet. A szecesszió 
− A népművészet hatása a XX. századi magyar művészetre 
− A XX. századi magyar iparművészet 

 
4.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

szaktanterem, múzeum 
 

4.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 ×  
számítógép, 
irodaszerek, 

nyomtató 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  × 
számítógép, 

irodaszerek,nyomtató 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  × számítógép, videó 

1.6. Információk önálló rendszerezése ×   internet hozzáférés 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése ×   
számítógép, 

nyomtató 
2.2. Leírás készítése ×   irodaszerek 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

×   irodaszerek 

2.4. Tesztfeladat megoldása ×   irodaszerek 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 ×  internet hozzáférés 

3. Képi információk körében     
3.1. XY rajz értelmezése ×   internet hozzáférés 
3.3. XY rajz készítés tárgyról  ×  irodaszerek 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
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Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   × 
dokumentáló, és archiváló 

eszközök 

1.2. elbeszélés   × 
dokumentáló, és archiváló 

eszközök 

1.3. kiselőadás  ×  
dokumentáló, és archiváló 

eszközök 

1.4. megbeszélés  ×  
dokumentáló, és archiváló 

eszközök 

1.5. Vita  ×  
dokumentáló, és archiváló 

eszközök 

1.6. Szemléltetés   × 
Vetített képek, képes 

albumok 

1.11. házi feladat ×   
írásbeli feladat, házi 

dolgozat 
 

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

 
 
5. Általános néprajz       104 óra / 104 óra* 

*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 
 

5.1.A tantárgy tanításának célja 
Az általános néprajz tantárgy oktatásának a célja, hogy a Népi kézműves szakma 
szakirányait tanuló diákok átfogó képet kapjanak a magyar néprajztudomány főbb 
irányairól, a magyar hagyományokról, a magyar paraszti társadalom korabeli 
életéről. A népi kézműves képzésben tanulók oktatásában kiemelt cél a Kárpát-
medence tájegységeinek néprajza, tárgyi és szellemei néprajzának megismertetése, 
az ünnepkörök, szokások elsajátíttatása. 

 
5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Történelmi ismeretek 
Földrajzi ismeretek 
Magyar irodalom 
Ének-zene 
Művészettörténeti ismeretek 

 
5.3.Témakörök  

 
5.3.1. Tárgyi néprajz      40 óra/40 óra 
− Település néprajz 
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− Népi építészet 
− Népi gazdálkodás 
− Népi táplálkozás 
− Kézművesség, kézműves szakmák 
− Népviselet és hímző kultúra 

 
5.3.2. Folklór       16 óra/24 óra 
− Népmesék, mondák, balladák 
− Népi játékok 
− Népszokások és költészetük 
− Népzene 
− Néptánc 
− Népi hit és vallásosság 
− Népi gyógyítás 

 
5.3.3. Ünnepkörök, szokások     20 óra/16 óra 
− Tavaszi népszokások 
− Nyári népszokások 
− Őszi népszokások 
− Téli népszokások 
− Az emberi élet fordulóihoz fűződő népszokások 
− Gyermek a családban 
− A játék szerepe a paraszti társadalomban 

 
5.3.4. Tájegységek néprajza      28 óra/24 óra 
− A magyarság időbeni és térbeni tagozódása 
− Szomszédjaink és a hazai nemzetiségek 
− Dunántúl néprajzi jellemzői 
− Felföld néprajzi jellemzői 
− Alföld néprajzi jellemzői 
− Erdély néprajzi jellemzői 
 

5.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
− Szaktanterem 
− Könyvtár 
− Múzeumok néprajzi gyűjteményei 
− Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

 
5.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 
Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 
(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 
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Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 ×  
számítógép, 
irodaszerek, 

nyomtató 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  × 
számítógép, 

irodaszerek,nyomtató 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  × számítógép, videó 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  × internet hozzáférés 

1.6. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

   
számítógép, 

nyomtató 
2.1. Írásos elemzések készítése ×   irodaszerek 
2.2. Leírás készítése ×   irodaszerek 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

×   irodaszerek 

2.4. Tesztfeladat megoldása ×   internet hozzáférés 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 ×   

4. Komplex információk körében    internet hozzáférés 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

×   irodaszerek 

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló ×    
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 Magyarázat   × 
Dokumentációkezelő és 

archiváló eszközök 

1.2. Elbeszélés   × 
Dokumentáló és archiváló 

eszközök 

1.3. Kiselőadás  ×  
Dokumentáló és archiváló 

eszközök 

1.4. Megbeszélés  ×  
Dokumentáló és archiváló 

eszközök 

1.5. Vita  ×  
Dokumentáló és archiváló 

eszközök 

1.6. Szemléltetés   × 
Múzeumi, tájházi 

tárgyakkal 

1.11. házi feladat ×   
Házi dolgozatok, gyűjtés, 

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

 
6. Rajz gyakorlat         176óra / 172 óra* 

*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 
 

6.1.A tantárgy tanításának célja 
A rajz gyakorlati tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos 
diákok átfogóan megismerjék, és gyakorlatban alkalmazzák, a sík és tér 
ábrázolási módokat, a szakrajzi alapismereteket színek szerepét jelentőségét 
régen és napjainkban, a motívumok ornamentikák formavilágát, szimbólumát. 

 
6.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Néprajz 
Művészettörténet 
Történelmi ismeretek 
Földrajz 

 
6.3.Témakörök  

 
6.3.1.  Színtan        24 óra/32 óra 
- A látás idegrendszere, a fény érzékelése 
- A színkör alkotó elemeinek megismerése, a fő és mellék színek kikeverése, 
festékek ecsetek használata. 
- Festékhordozók fajtái, tulajdonságai 
- Természetes és mesterséges festékek, festő növények földfestékek, kőzetek 
régi festék alapanyagok 
- Hideg meleg színek jellemzése fokozatainak keveréssel való alkalmazása. 

 - Komplementer színek jellemzése és azok alkalmazása párosítása 
 - Színharmóniák jellemzése szerkesztése 
 - Színek szimbolikája a népművészeten belül 
 - Szín kontraszt 

  
6.3.2. Ornamentika      52 óra/48 óra 
- Ősi jelek jelképek  
 - Geometrikus ornamentikák   
- Növényi ornamensek 
- Állati ornamensek 

- Szkíta növényi állati motívumok ornamensek 
- Honfoglalás kori Hun magyar motívumok ornamensek 
- Román kori motívumok ornamensek 
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- Görög kori motívumok ornamensek 
- Gótikus motívumok ornamensek 
- Reneszánsz motívumok ornamensek 
- Barokk motívumok ornamensek 
- Klasszicista motívumok ornamensek 

  
6.3.3. Szakrajzi alapismeretek     54 óra/52 óra 
- Szakrajz fajtái 
- Rajz eszközök használatuk és karbantartásuk 
- A rajzlapok méretei keretei feliratmezők 
- Szabványos vonalfajták és alkalmazásuk 
- Szabványos betűk írása, a rajzok feliratai 
- Síkmértani szerkesztések 
- Méretarányok méretmegadás elemei alkalmazása 

 - Axonometrikus ábrázolás   
 - Metszetek ábrázolása anyagjelölések 
 - Kötési csomópontok ábrázolása  
 - Egyszerű tárgyak szerkezeti ábrázolása  

 
6.3.4. Térábrázolás        46 

óra/40 óra 
- Perspektivikus térábrázolás törvényei 
- Látványrajz értelmezése arány, forma alak szempontok alapján 
- Szögletes testek ábrázolása térben 
- Íves hengeres testek ábrázolása térben 
- Sík és térgörbe testek ábrázolása 
- Szabadkézi rajzolás  
- Festési technikák alkalmazása 
- Kollázs-montázs technikák alkalmazása a térábrázolásban 
- Vizuális jelrendszerek pont, vonal, folt faktúra 
- Tónusos térábrázolás 
- Fény-árnyékhatás   
- Szín és fény viszonyok 

 
6.4.3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

szaktanterem, rajzterem 
 

6.5.3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 
Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 
(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 
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- 
bo

nt
ás
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- 
ke
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6. pont lebontása, 
pontosítása) 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 ×  
számítógép, 
irodaszerek, 

nyomtató 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  × 
számítógép, 

irodaszerek,nyomtató 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  × számítógép, videó 

1.6. Információk önálló rendszerezése ×   internet hozzáférés 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése ×   
számítógép, 

nyomtató 
2.2. Leírás készítése ×   irodaszerek 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

×   irodaszerek 

2.4. Tesztfeladat megoldása ×   irodaszerek 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 ×  internet hozzáférés 

3. Képi információk körében     
3.1. rajz értelmezése ×   internet hozzáférés 
3.3. rajz készítés tárgyról  ×  irodaszerek 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 Magyarázat   × 
Dokumentáló és archiváló 

eszközök 

1.2. Elbeszélés   × 
Dokumentáló és archiváló 

eszközök 

1.3. Kiselőadás  ×  
Dokumentáló és archiváló 

eszközök 

1.4. Megbeszélés  ×  
Dokumentáló és archiváló 

eszközök 

1.5. Vita  ×  
Dokumentáló és archiváló 

eszközök 

1.6. Szemléltetés   × 
Vetített képek, képes 

albumok 

1.11. házi feladat ×   
írásbeli feladat, házi 

dolgozat 
 

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

 
 

7. Népi kézműves szakmai alapismeretek   32 óra/32óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
7.1. A tantárgy tanításának célja 
A népi kézműves szakma szakirányait tanuló fiatalok tájékozottak legyenek 
azokkal a lehetőségekkel, melyek mentén igényes kézművessé válhatnak. „A 
népi kultúrában a közösség mindig ellenőrzése alatt tartja a tevékenységet a 
népművész csak a tradíció ízlésvilágának az ismert jelképrendszer 
felhasználásával alkothat” – Tarján Gábor.  
A jelentős falusi alkotókat nem nevezték népművésznek, azzal becsülték meg 
munkájukat, hogy a legbecsesebb tárgyak készítésére a specialistákat kérték meg. 
A kézműves mesterek alkotó munkásságát odafigyelő társadalmi megbecsülés és 
elismerés övezi. Több lehetőség segíti alkotó útjukat, hagyományápoló, szépet, 
teremtő műhelymunkájukat. 
 
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Történelmi ismeretek 
Földrajzi ismeretek 
Magyar irodalom 
Ének-zene 
Művészettörténeti ismeretek 

 
7.3. Témakörök  

 
7.3.1. Mesterségbemutató, vásár     12 óra/12 óra 
Kiemelkedő bemutatkozási lehetőségek: 
Mesterségek Ünnepe (Budapest) - a magyarországi kézművesek legnagyobb 
országos rendezvénye 
Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár (Budapest) - A NESZ és a 
Táncház Egyesület közös szervezése 
Pünkösdi Sokadalom (Szentendre) - A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum és a NESZ közös szervezése 
Élő Népművészet - A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, a Hagyományok Háza 
és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége pályázat és kiállítása 
Országos Népi Mesterségek Művészete - a Hagyományok Háza és a 
Kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény rendezi meg a pályázatot 
Országos Textiles Konferencia (Békéscsaba) 
Hevesi Országos Szőttes pályázat (Heves) 
Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat (Debrecen) 
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AMKA (Magyar Kézművességért Alapítvány) kiállítása, pályázatai 
Karácsonyi népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 
Tavaszi Népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 
Népművészeti alkotóházak 
Néprajzi műhelyek 
Népművészeti műhelyek 
Műhelygalériák 
Tájházak 

 
7.3.2. Szakmai előmenetel      8 óra/8 óra 

 Elismerések, kitüntetések: 
 Népi Iparművész cím (folyamatos zsűriztetés esetén az alkotó kérheti) 
 Népművészet Ifjú Mestere (pályázható 35 éves korig) 
 Népművészet Mestere (Életpályát felölelő adható szakmai díj) 
 Király Zsiga díj (kiváló teljesítményt elismerő szakmai díj) 

 
7.3.3. Zsűriztetés        4 óra/4 óra 
A szakmai fejlődés és az alkotó munka kiteljesedése, amikor a kézműves eljut a 
tervezésig, saját tervei alapján készíti alkotásait. A mintadarabokat lehetősége 
van a népi iparművészeti zsűri előtt lektoráltatni, értékeltetni. 
Az értékelés után zsűri számot kap, mely lehet HA- HB, MA - MB minősítésű. 3 
év folyamatos zsűriztetés és megfelelő mennyiségű zsűri szám esetében az 
alkotó, kérheti a Népi Iparművész címet. 

 
7.3.4. Szakmai fórumok       8 óra/8 óra 

 Hagyományok Háza 
 Népművészeti Egyesületek Szövetsége 
 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
 Pályázatok, Konferenciák 

 
7.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Szaktanterem 
Könyvtár 
Múzeumok néprajzi gyűjteményei 
Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 
Zsűri terem 
Vásárok 
Pályázatok kiállításai 

 
 

7.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
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7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   
számítógép, 
irodaszerek, 

nyomtató 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x  
számítógép, 

irodaszerek,nyomtató 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x számítógép, videó 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x 
irodabútor 

 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x   internet hozzáférés 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   
számítógép, 

nyomtató 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

 x  irodaszerek 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok    irodaszerek 

2.1. Írásos elemzések készítése x   irodaszerek 
2.2. Leírás készítése x   internet hozzáférés 
2.4. Tesztfeladat megoldása   x irodaszerek 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x  internet hozzáférés 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

  x irodaszerek 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x  számítógép 

3. Képi információk körében     

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése x   
számítógép, 
irodaszerek 

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x  
számítógép, 
irodaszerek 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

 x  
számítógép, 
irodaszerek 

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

 x  
számítógép, 
irodaszerek 

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x 
számítógép, 
irodaszerek 
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5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

 x  
számítógép, 

irodaszerek, internet 
hozzáférés 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x  
számítógép, 

irodaszerek, internet 
hozzáférés 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     
7. Üzemeltetési tevékenységek körében     
8. Vizsgálati tevékenységek körében     
9. Szolgáltatási tevékenységek körében     

 
7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 
számítógép, irodaszerek, 

internet hozzáférés 

1.2. elbeszélés x   
számítógép, irodaszerek, 

internet hozzáférés 

1.3. kiselőadás x   
számítógép, irodaszerek, 

internet hozzáférés 

1.4. megbeszélés  x  
számítógép, irodaszerek, 

internet hozzáférés 

1.5. vita   x 
számítógép, irodaszerek, 

internet hozzáférés 

1.7. projekt   x 
számítógép, irodaszerek, 

internet hozzáférés, 
digitális fényképezőgép 

1.11. házi feladat x   
számítógép, irodaszerek, 

internet hozzáférés, 
digitális fényképezőgép 

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

 
 
8. Népi kézműves vállalkozásismeret, marketing   32 óra/32 óra* 

*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 
 
 
 

8.1.A tantárgy tanításának célja 
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Felkészíteni a tanulókat az önálló vállalkozói tevékenységre, a megfelelő 
vállalkozói forma kiválasztására, üzleti terv, marketing stratégia készítésére, a 
vállalkozás, a műhely biztonságos működtetésére. 

 
8.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  
matematika,  
rajz és vizuális kultúra 

 
8.3.Témakörök  

 
8.3.1. Népi kézműves marketing alapjai    16 óra/16 óra 
- Termék, termékpolitika - piackutatás, vásárok, ajándéktárgyak, 
termékkatalógus, névjegy, üzlet, nyitott műhely, műhelygaléria kialakítása.   
- Árpolitika, árképzés  
- Értékesítési politika, lehetséges értékesítési formák  
- Kommunikáció - reklám - logo, cégér, csomagolás, honlap készítés  
 
8.3.2. Népi kézműves vállalkozási alapismeretek   16 óra/16óra 
Vállalkozások lehetséges jogi formái, a vállalkozások létrehozásának, 
működtetésének gazdasági, jogi szabályai. Pénzügyi, finanszírozási terv. 
Stratégiai elemzés, célkitűzés. Üzleti tervezés. A vállalkozás kockázatai. 
Pénzügyi, finanszírozási terv készítése. Költségszámítás. A vállalkozások 
adózása. 
 

8.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás):  
tanterem,  
vásárok,  
mesterség bemutatók,  
műhelygalériák 

 
8.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

  x irodaszerek 
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1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  × irodaszerek 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  × irodaszerek 

1.6. Információk önálló rendszerezése ×   
Dokumentációkezelő 
és archiváló eszközök 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése ×   
irodaszerek, 
számítógép, 

nyomtató 

2.2. Leírás készítése ×   
irodaszerek, 
számítógép, 

nyomtató 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

×   
irodaszerek, 
számítógép, 

nyomtató 

2.4. Tesztfeladat megoldása ×   
irodaszerek, 
számítógép, 

nyomtató 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 ×  
irodaszerek, 
számítógép, 

nyomtató 
3. Képi információk körében     

3.1. 
Képes illusztrációk mesterség-
bemutatókról 

   
Videokamera, DVD 

felvevő 

3.3. 
Képes illusztrációk logókról, mesterek 
promóciós anyagairól, honlapok 

 x x 
Videokamera, DVD 

felvevő 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) Egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   × irodaszerek, számítógép, 
1.2. elbeszélés   × irodaszerek, számítógép, 
1.3. kiselőadás   x irodaszerek, számítógép, 
1.4. megbeszélés   x irodaszerek, számítógép, 
1.5. vita  ×  irodaszerek, számítógép, 
1.6. szemléltetés   × Vetített képek 

1.11. házi feladat ×   
írásbeli feladat, házi 

dolgozat 
 

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

 
 

1030 



 

 
 

 
 

A  
10686-12 azonosító számú, 

 
Faműves, fajátékkészítés 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10686-12 azonosító számú, Faműves, fajátékkészítés megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 
 
 
 

10686 – 12 
Faműves, fajátékkészítés 

 

Faműves, 
fajátékkészítő 

szakmai néprajz 

Faműves, 
fajátékkészítő 

szakmai ismeretek 

Faműves, 
fajátékkészítő 
szakmai rajz 

gyakorlat 

Faműves, fajátékkészítő szakmai 
gyakorlat 
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k 
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se
 

FELADATOK 
Berendezi a műhelyét, 
beszerzi az eszközöket, 
kéziszerszámokat, 
alapanyagokat  

                        X  X   

Forrásanyagot gyűjt, 
tanulmányrajzokat, 
minta- és 
formagyűjteményt készít 

              x        X        

Faműves fajáték készítő a 
tervdokumentációhoz 
szükséges műhelyrajzot, 
látványtervet, minta 
motívumtervet készít 

                    X     X   

Faműves fajáték készítő 
terítékrajzot, alapanyag 
jegyzéket, 

        x      x        
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szabásjegyzéket készít0 
Gyártástechnológia 
műveleti sorrendet 
megtervez 

         X     X        

Kiválasztja a tervezett 
tárgyhoz szükséges 
alapanyagokat  

                   X   

Kiválasztja a tervezett fa, 
csont, szaru tárgy 
készítéséhez szükséges 
kézi, gépi eszközöket, 
szerszámokat 

       X        X  X     

Előkészíti az alapanyagot, 
legyen az fa, csont vagy 
szaru 

     X X             X   

Szükség esetén 
keresztmetszeti 
megmunkálást végez az 
alapanyagon 

     X              X   

Szükség esetén szélesíti, 
tömbösíti vagy toldja az 
alapanyagot ragasztással 

     X X           X     

Szükség esetén szerkezeti 
kötéseket, csapolásokat 
készít  

      X X  X X       X  X   

Szükség esetén rögzíti a 
szerkezeti kötéseket 
ragasztás vagy 
valamilyen egyéb fém 
közbeiktatás segítségével 

     X X    X          X X 

Szükség esetén pótolja, 
javítja a tárgy alkatrészeit          X        X   X X 

A terv alapján formáját, 
felületét faragja sík vagy 
domború technikával 

 X  X     X      X X     X X 

A terv alapján 
karcolozza, spanyolozza 
vagy ónnal beönti a 
tárgy felületét 

   X     X      X X     X X 

A terv alapján fém, fa, 
csont vagy szaru 
berakást készít a tárgy 

   X           X X     X X 
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felületén 

Szükség esetén pácolja, 
festi a fát      X             X  X X 

Szükség esetén 
felületkezeli a fát, olaj, 
viasz vagy lakk 
bevonatokkal 

 X    X            X X  X X 

Dokumentációt készít, a 
tervekről és az elkészült 
tárgyról szöveges és fotó 
formájában archivál 

 X  X  X  X X  X  X X X   X  X X X X        

Fatárgyakat – síkbeli, 
térbeli és üreges 
tárgyakat – készít 

 X X  X   X X  X   X X   X  X           

Alkalmazza az üreges 
tárgyak estén a vájási 
technikákat 

X   X  X X  X  X X           

Köztéri körplasztikát 
készít X   X X X X X X  X X    X  X X X   

Betartja a munkavédelmi 
előírásokat         X       X X X X X X X 

A szakmai és néprajzi 
hagyományok 
ismeretével, azok 
szabályait betartva alkot 

X X X X X X X X X  X X    X  X X X X X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

A magyar népi 
faművesség nagy 
tájegységeire jellemző 
stílus és forma 

X  X   X  X X X  X  X   X   X  X X        

A magyar faművesség 
korszakai a 
honfoglalástól napjainkig 

X                      

A faművesség 
kialakulásának története, 
fejlődése 

 X                             

A népi fajátékok 
története, körülményei X                      

A fa, csont, szaru 
alapanyag       X                 
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A fa szakmai ismerete            X                   

A gépi technológia        X               

A faipari gépek        X          X     

Fakötések technológiája         X    X          

A játékkészítésére 
alkalmas faanyagok és 
egyéb anyagok 

     X                X 

A tervek, műhelyrajzok 
megértése és értelmezése            X X X X X        

A domború faragások 
technológiái      X   X       X  X  X   

A sík faragás 
technológiája  X X X X X   X       X  X  X   

A vájt, üreges tárgyak 
elkészítésének 
technológiája  

   X  X   X       X  X  X   

A spanyolozás 
technológiája    X  X   X       X  X  X   

A berakások 
technológiája    X  X   X       X  X  X   

Az ólom beöntés 
technológiája     X  X    X       X  X  X   

A karcolozás 
technológiája    X  X   X       X  X  X   

A faanyag tárolása      X                 

A faragás technikái         X       X       

Az esztergált tárgyak 
elkészítése       X         X  X  X   

Rajzolási, tervezési 
technikák alkalmazása           X X X X X        

Felületkezelő anyagok 
alkalmazása      X X            X    

Faipari gépek, fafaragó 
szerszámok 
karbantartása 

       X        X  X     

A fatárgy terv alapján 
történő elkészítéséhez 

      X        X        
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szükséges technológiai 
módok, lépések 
alkalmazása 

A faműves és fajáték 
készítő szakma jeles 
képviselői 
munkásságának ismerete 

X X X X X                  

Segédanyagok      X                 

Szakmai dokumentáció 
készítése               X        

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  
Olvasott szakmai szöveg 
megértése   X X  X  X  X  X  X  X   X X   X X X X X X X X X 

Díszítmények 
szimbolikájának, 
jelképeinek értelmezése  

              X       X         

Bemutatókon való 
részvétel lehetőségeinek 
ismerete 

X  X  X  X  X         X             

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Elhivatottság, 
elkötelezettség          X   X X    X X  X X X X X X X X X X 

Szorgalom, igyekezet  X  X  X  X X X  X X X X  X  X X X X X X X X X X X 

Kézügyesség                    X X X X X X X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Motiválhatóság X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Kapcsolatteremtő 
készség                    X X X 

Prezentációs készség             X X X X X X X X X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Ismeretek helyénvaló 
alkalmazása 

Ötletgazdagság 
                X   X    X   X X   

Kreativitás,                  X  X X X X X     X X 

Tervezési készség                  X  X X X X        
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9. Faműves, fajátékkészítő szakmai ismeret    208óra/204óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 
 
9.1.A tantárgy tanításának célja 
A tanuló ismerje meg elméletben a faművesség és a fajáték készítéshez szükséges 
alap és segédanyagokat, kézi és gépi szerszámokat, eszközöket, szerkezeti 
kötéseket, anyag előkészítési, keresztmetszeti megmunkálásokat és a 
munkafolyamatok egymásra épülését. Képes legyen az alapanyagot, a 
szabásjegyzéket kiszámolni és meghatározni tervrajz alapján. 

 
9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Rajz 
Néprajz 
Matematika 

 
9.3.Témakörök  

 
9.3.1. Szakmai anyagismeret      26óra/30óra 

 A fa alkotó elemeinek, részeinek jellemzése   
 A fa vegyi összetételének jellemzése 
 Növekedési rendellenességek, által bekövetkezett fahibák 
 Kártevők, okozta fahibák jellemzése 
 Fenyő fafajok jellemzése  
 Gyűrűs és szórt likacsú lombos fafajok jellemzése 
 Természetes és mesterséges eredetű ragasztók fajtái 
 Felületkezelő anyagok viaszok, lakkok, pácok, olajok 
 Szerelvények vasalatok szegek csavarok pántok 
   

9.3.2. Szakma ismereti módszerek      48óra/52óra 
Faalakítási eljárások, forgács nélküli és a forgács leválasztással történő eljárások 
Fűrészelés kézi és gépi fajtái, eszközei 
Gyalulás kézi és gépi fajtái, eszközei 
Kézi szerszámok fajtái, típusai 
Állványszerkezeti kötések fajtái és azok elkészítésének módjai 
Keretszerkezeti kötések fajtái és azok elkészítésének módjai 
Szélesítő vastagító toldások fajtái és azok elkészítésének módjai 
Síkban tartási eljárások fajtái és azok elkészítésének módjai 
A faszárítási eljárások fajtái, azok szabályai 
Csiszolás kézi és gépi eszközei, technológiái 
Felületkezelési technológiák fajtái 

 
9.3.3. Szerszám és gépismeret     48 óra/44óra 
Kézi szerszámok  
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Gyalugépek kézi és gépi fajtái, változatai 
Fúrógépek kézi és gépi fajtái, változatai 
Marógépek kézi és gépi fajtái, változatai 
Esztergagép kézi és gépi fajtái, változatai 
Csiszológépek kézi és gépi fajtái, változatai 

 
9.3.4. Faművesség motívum világának megjelenési formái  48óra/44óra 
Karcolozás technológiája és ahhoz szükséges eszközök anyagok ismerete 
Ékfaragás technológiája és ahhoz szükséges eszközök anyagok ismerete 
Spanyolozás technológiája és ahhoz szükséges eszközök anyagok ismerete 
Ónöntés technológiája és ahhoz szükséges eszközök anyagok ismerete 
Fa csont szaru berakás technológiája és ahhoz szükséges eszközök anyagok 
ismerete 
Domború faragás technológiája és ahhoz szükséges eszközök anyagok ismerete 
Áttört faragás technológiája és ahhoz szükséges eszközök anyagok ismerete 
Bútorfestés technológiája és ahhoz szükséges eszközök anyagok ismerete 

 
9.3.5. Szakmai számítás      38 óra/34óra 
Alapanyag szükséglet kiszámítása  
Segédanyag szükséglet kiszámítása 
Fűrész áru szabásjegyzék készítésének módszere 
Költségvetési számítások  

 
9.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Szaktanterem 

 
9.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

-
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

-
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    
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1.5. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése x    
2.2. Leírás készítése x    
2.3. Tesztfeladat megoldása  x   

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x   

3. Képi információk körében     
3.1. Műhely rajz értelmezése x    
3.2. Vázlat rajz készítése leírásból x    
3.3.  Információgyűjtés –képi és rajzos  x    

 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x   
1.2. elbeszélés  x   
1.3. kiselőadás  x   
1.4. megbeszélés  x   
1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  
Mintadarabok, fotók, CD, 

DVD 
szakkönyvek 

1.7. házi feladat x   Szakkönyvek, számítógép 
 
9.6.A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 
 

10. Faműves, fajátékkészítő szakmai néprajz   176 óra/136óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
10.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló ismerje meg a faművesség és a fajáték készítés kialakulásának történeti 
hátterét, a tárgyak funkcionalitását, famegmunkálási technológiák változatosságát 
a motívumok szimbólumok jelentését és a formák színek, kifejező erejét, a 
tájegységek egyedi és egymásra gyakorolt hatását. Tudja meghatározni a térképen 
a bútor készítő központokat és a pásztor művészet jeles területeit.  

 
10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Történelem 
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Magyar irodalom 
 

10.3. Témakörök  
 

10.3.1. A faművesség és fajáték készítés korai emlékei   20óra/15óra 
Kárpát-medence faművesség története, fejlődése 
Kárpát-medence fajátékok története, fejlődése 
Az európai fajátékok története, fejlődése 
Az európai faművesség története, fejlődése 

 
10.3.2. Kárpát-medence népi bútorai      50óra/39óra 
Asztalok fajtái típusai változatai tájegységenként 
Székek fajtái típusai változatai tájegységenként 
Padok fajtái típusai változatai tájegységenként 
Tékák szekrények fajtái típusai változatai tájegységenként 

 
10.3.3. Kárpát-medencei népi építészet     50 óra/39óra 
Haranglábak fajtái típusai változatai tájegységenként 
Háztípusok fajtái típusai változatai tájegységenként 
Kapuk kerítések fajtái típusai változatai tájegységenként 
Oromzatok fajtái típusai változatai tájegységenként 
Tornácok fajtái típusai változatai tájegységenként 

 
10.3.4. Pásztorművészet a Kárpát-medencében   44óra/32óra 
Alföldi csont szaru, fa tárgyak  
Felvidék csont szaru, fa tárgyak 
Dunántúl csont szaru, fa tárgyak 
Dél alföld csont szaru, fa tárgyak 
Erdély csont szaru, fa tárgyak 

 
10.3.5. Kárpát-medence nagy bútorközpontjai tájegységenként  12óra/11óra 
Alföldi bútorközpontok kialakulásának történeti háttere, virágzása 

 Felvidék bútorközpontok kialakulásának történeti háttere, virágzása  
Dunántúl bútorközpontok kialakulásának történeti háttere, virágzása  

 Dél alföldi bútorközpontok kialakulásának történeti háttere, virágzása  
 Erdélyi bútorközpontok kialakulásának történeti háttere, virágzása  
 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Szaktanterem 
Múzeumok 
Tájházak 
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10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x   
1.2. elbeszélés  x   
1.3. kiselőadás  x   
1.4. megbeszélés  x   
1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  
Mintadarabok, fotók, CD, 

DVD 
szakkönyvek 

1.7. házi feladat x   Szakkönyvek, számítógép 
 

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

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

-
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

-
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése x    
2.2. Leírás készítése x    
2.3. Tesztfeladat megoldása  x   

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x   

3. Képi információk körében     
3.1. Műhely rajz értelmezése x    
3.2. Vázlat rajz készítése leírásból x   Rajzeszközök 

3.3.  Információgyűjtés –képi és rajzos  x   
Szakkönyv, fénykép, 
számítógép, minták, 
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tárgyak 
 

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

 
 

11. Faműves, fajátékkészítő szakmai gyakorlat    1084óra/1192óra* 
*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
11.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanulók az elméleti ismeretek alapján legyenek jártasak különböző játékok 
bútorok szakmailag hiteles elkészítésében. A diák ismerje meg és tudja alkalmazni 
gyakorlatban, a régi és új fogásokat, a tárgy elkészítéséhez szükséges alapanyag 
előkészítő módokat, szerkezeti kötéseket, a faragás és motívumok különféle 
kialakításának technológiáit, felületkezelés lehetőségeit és a kézi, gépi szerszámok 
biztonságos használatát.  

 
11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Rajz 
Matematika 
Néprajz 

 
11.3. Témakörök  

 
11.3.1. Díszítési módszerek alkalmazása   318óra/288óra 
Karcolozás technikai módszere  
Ékfaragás technikai módszere 
Domború faragás technikai módszere 
Áttört faragás technikai módszere 
Kör plasztika faragás technikai módszere 
Spanyolozás technikai módszere 
Ólomöntés technikai módszere 
Szaru csont fa berakás technikai módszere 

  
11.3.2. Szerkezeti fakötések fajtái    113óra/150óra 
Állvány szerkezeti kötések fajtáinak elkészítésének módjai 
Káva szerkezeti kötések fajtáinak elkészítésének módjai 
Szélesítő vastagító hosszító kötések fajtáinak elkészítésének módjai 
Ácsolt szerkezeti kötések fajtáinak elkészítésének módjai 
 
11.3.3.  Szerszám és gépismeret      75óra/106óra 
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Kézi szerszámok biztonságos használata 
Kézi szerszámok karbantartása élezése  
Kézi kisgépek biztonságos használata 
Helyhez kötött ipari gépek biztonságos használata 

   
11.3.4. Felületkezelési technikák     30 óra/40óra 
Olajozás technikai módjai, eszközei a faművességben 
Viaszolás technikai módjai, eszközei a faművességben 
Lakkozás technikai módjai, eszközei a faművességben 
Festés technikai módjai, eszközei a faművességben 
Pácolás technikai módjai, eszközei a faművességben 

 
11.3.5. Alapanyag előkészítési és megmunkálási módok kézi és gépi 
szerszámokkal        80 óra/140óra 
Fűrészelés technológiai módszereinek biztonságos munkavégzése 
Gyalulás technológiai módszereinek biztonságos munkavégzése 
Fúrás technológiai módszereinek biztonságos munkavégzése 
Marás technológiai módszereinek biztonságos munkavégzése 
Csiszolás technológiai módszereinek biztonságos munkavégzése 
Esztergálás technológiai módszereinek biztonságos munkavégzése 

 
11.3.6. Tárgytípusok készítése     318 óra/288óra 
Sótartó készítése fa csont szaru alapanyagokból   
Ostornyél készítése fa csont szaru ólom alapanyagok felhasználásával  

 Vájt edények készítése fából 
Ivótülök készítése szaruból 
Szaru kürt készítése 
Különböző szerkezetű és faragású székek készítése 
Különböző szerkezetű és faragású asztalok készítése 
Különböző szerkezetű és faragású szekrények, tékák készítése 
Különböző szerkezetű és faragású tükörkeret készítése 
Különböző szerkezetű és faragású fogas, fűszertartó polc készítése 
Különböző szerkezetű és faragású logikai játékok készítése 
Különböző szerkezetű és faragású ügyességi játékok készítése 
Különböző szerkezetű és faragású szabadtéri játékok készítése 
Különböző szerkezetű és faragású kapuk, kerítések készítése 
Különböző szerkezetű és faragású haranglábak készítése 
Különböző szerkezetű és faragású köztéri alkotások szerkezetek készítése 
 
11.3.7. Fajátékok készítése     150 óra/180óra 
Különböző szerkezetű és faragású logikai játékok készítése 
Különböző szerkezetű és faragású mechanikai játékok készítése 
Különböző szerkezetű és faragású ügyességi játékok készítése 
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Különböző szerkezetű és faragású szabadtéri játékok készítése 
 
11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely 
 
11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x   
1.2. elbeszélés  x   
1.3. kiselőadás  x   
1.4. megbeszélés  x   
1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés  x  
Számítógép, CD, DVD, 

mintadarabok, szakkönyv, 
fotó 

1.7. házi feladat x   Szakkönyv, számítógép 

1.8. Tanulmányút  x  
Múzeumok, tájházak, 

műhelyek 
 

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

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 

felszerelések (SZVK 
6. pont lebontása, 

pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

-
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

-
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x   

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

 x   

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     
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2.1. Írásos elemzések készítése x    
2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x    

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x   

3. Képi információk körében     
3.1. Műhely rajz értelmezése x    
3.2. Vázlatrajz készítése leírásból x    Rajzeszközök 
3.3. Múzeumi rajzkészítés tárgyról x x  Rajzeszközök 

3.4.  Információk gyűjtése: kép, rajz x x  

Számítógép, CD, 
DVD 

Mintadarabok, 
szakkönyv, fotó 

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

x    

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló  x   
 

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

 
 
12. Faműves, fajátékkészítő szakmai rajz gyakorlat   104 óra/104óra* 

*Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 
 

12.1. A tantárgy tanításának célja 
A Faműves, fajátékkészítő szakmai rajz gyakorlat tantárgy oktatásának célja, 
hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogóan megismerjék és gyakorlatban 
alkalmazzák a szerkezeti kötéseket játékok és bútorok szakrajzát és a tervezés 
módszereit  
 
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak   
Földrajz 
Történelem 
Néprajz 
 
12.3. Témakörök  

 
12.3.1. Szerkezeti kötések       18 óra/18óra 
Állvány szerkezeti kötések fajtái 
Káva szerkezeti kötések fajtái 
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Lapmerevítő szerkezeti kötések fajtái 
Ácsolt szerkezeti kötések fajtái 
Szélesítő hosszító kötések toldások fajtái 

 
12.3.2. Fajátékok        24 óra/24óra 
Figurális játékok szerkezeti vázlat és műhely rajzai  
Mozgatható mozgó játékok szerkezeti vázlat és műhely rajzai     
Építő kirakós játékok szerkezeti vázlat és műhely rajzai 
Ügyességi logikai játékok szerkezeti vázlat és műhely rajzai 
Összetett játékok szerkezeti vázlat és műhely rajzai  
Gyermek bútorok szerkezeti vázlat és műhely rajzai 
Rögzített játszótéri játékok szerkezeti vázlat és műhely rajzai 

 
12.3.3. Népi bútorok        18óra/18óra 
Ácsolt bútorok szerkezeti vázlata és műhely rajzai 
Asztalok szerkezeti vázlata és műhely rajzai 
Szekrények tékák szerkezeti vázlata és műhely rajzai 
Padok lócák szerkezeti vázlata és műhely rajzai 

            Tükör keretek szerkezeti vázlata és műhely rajzai 
 Fűszertartó polcok fogasok szerkezeti vázlata és műhely rajzai 
 

12.3.4. Kültéri szerkezetek     10 óra/10óra 
Tornácok karzatok szerkezeti vázlata és műhely rajzai 
Kapuk kerítések szerkezeti vázlata és műhely rajzai 
Fejfák kopjafák szerkezeti vázlata és műhely rajzai 

   Padok asztalok szerkezeti vázlata és műhely rajzai 
 

12.3.5.  Tervezés tervdokumentáció    34 óra/34óra 
  Sablonkészítés 
  Műhely rajz készítése 
  Vázlatrajz készítése 
  Látványrajz készítése 
  Tükörkeret tervezés 
  Áttört faragású szék háttámla tervezés 
  Fali téka tervezése 
  Fajátékok tervezése 
 
12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Szakrajzterem 

 
12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 
(ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) Egyéni csoport osztály 

1.1 Magyarázat  x   
1.2. Elbeszélés  x   
1.3. Kiselőadás X    
1.4. Megbeszélés  x   
1.5. Tanulmányi kirándulás  ×   

1.6. Szemléltetés  x  
Mintadarabokról készült 
rajzok bemutatása táblán 

1.7. Házi feladat ×   Rajzeszközök 
 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

-
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

-
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x   

1.2. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Leírás készítése x    
3. Képi információk körében     

3.1. Műhely rajz értelmezése x x   

3.2. 
Vetületi rajz készítése leírásból és 
tárgyról 

x x  Rajz és mérőeszközök 

3.3. Látvány rajzkészítés tárgyról x x  Rajzeszközök 
3.4. Tervek, vázlatok x   Rajzeszközök 
3.5. Minta rajzelemzés, fázisrajz x x  Rajzeszközök 
3.6. Dokumentáció x x   
4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x   

 
12.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  
 

I. Háromévfolyamos oktatás közismereti képzéssel 
1/9. évfolyamot követően 140 óra 

2/10. évfolyamot követően 140 óra 
 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 
 
Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

 
10686 -12  

Faműves, fajátékkészítés 
 
 

Faműves, fajátékkészítő gyakorlat 
Díszítési technikák alkalmazása 
Szerkezeti fakötések fajtái 
Szerszám és gépismeret 
Felületkezelési technikák 
Alapanyag előkészítési és megmunkálási 
módok kézi és gépi szerszámokkal 
Tárgytípusokat készít 
Faműves, fajátékkészítő rajz gyakorlat 
Szerkezeti kötések  
Népi bútorok  
Fajátékok 
Kültéri szerkezetek  
Tervezés tervdokumentáció  

 
10686-12 Faműves, fajátékkészítésszakmai követelménymodul* 

*Háromévfolyamos oktatás esetén a 9., 10. évfolyamot követően 
 
 

Faműves, fajátékkészítő gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök  
A témakör részletes kifejtése: az év közben tanult és elkezdett nagyobb  
munkák befejezése, vagy új tárgyak elkészítése, munkafolyamatok, faragási 
technológiák begyakorlása érdekében.  
Amennyiben lehetőség nyílik, a faművesség területén közismert, jelentős alkotó  
műhelyének meglátogatása, tanulmányi kirándulás keretében vagy alkotó 
táborokban való részvétel. 
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Témakörök 

Díszítési technikák alkalmazása 
Az adott tárgyhoz kapcsolódó díszítő technika gyakorlati alkalmazás 
 
 Szerkezeti fakötések fajtái 
Az adott tárgyhoz kapcsolódó fakötések kialakítása kézi vagy gépi 
szerszámmal 
 
Szerszám és gépismeret 
A tárgykészítés során használatos szerszámok, gépek helyes, 
biztonságos használata esetleges karbantartása 

 
Felületkezelési technikák 
A tárgynak megfelelő felület kezelési eljárások alkalmazása 
 
Alapanyag előkészítési és megmunkálási módok kézi és gépi 
szerszámokkal 
A tárgy elkészítéséhez szükséges alapanyag megválasztása, 
fűrészelése, gyalulása, marása vagy esztergálása, csiszolása kézi és 
gépi szerszámokkal 
 
Tárgytípusok készítése 
A tárgytípusok témakörben található bútorok közül elkezdi folytatja 
vagy befejezi a kiválasztottat. 

 
Faműves, fajátékkészítő szakmai rajz gyakorlat tantárgy 
 
Témakörök  
A témakör részletes kifejtése: az év közben tanult és elkezdett nagyobb 
munkákhoz kapcsolódó rajzok tervek dokumentációk folytatása, esetleges 
befejezése, vagy új tárgy felmérése, előkészületeinek megindítása. 
 

Témakörök  
Szerkezeti kötések 
Keretszerkezeti, kávaszerkezeti, ácsolt kötések, ragasztott és oldható 
csapolások, lapmerevítő eljárások szerkesztése az adott tárgyhoz 
kapcsolódóan méretaránynak megfelelően 
 
Népi bútorok 
A tárgy tervezése rajzolása a témakörben felsoroltakból kiragadva 
arány, forma szerkezet vidéknek vagy tájegységnek megfelelő 
jellemzők alapján.  
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Kültéri szerkezetek  
Szerkezeti vázlat rajzolása, és műhely rajz szerkesztése az adott 
építménynek megfelelő méretarányos formában. 
 
Tervezés tervdokumentáció  
A tárgyhoz kapcsolódó rajzi dokumentumok elkészítése, folytatása 
vagy befejezése. 
 
Fajátékok 
A fajátékhoz kapcsolódó vázlat és műhely rajzok elkezdése, folytatása 
befejezése.  
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II. Kétévfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 
1. évfolyamot követően 160 óra 

 
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 
 
Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

 
10686 -12  

Faműves, fajáték készítés 
 
 

Faműves, fajátékkészítő gyakorlat 
Díszítési technikák alkalmazása 
Szerkezeti fakötések fajtái 
Szerszám és gépismeret 
Felületkezelési technikák 
Alapanyag előkészítési és megmunkálási 
módok kézi és gépi szerszámokkal 
Tárgytípusokat készít 
Faműves fajáték készítés rajz gyakorlat 
Szerkezeti kötések  
Népi bútorok 
Fajátékok  
Kültéri szerkezetek  
Tervezés tervdokumentáció  

 
10868-12 Faműves, fajátékkészítésszakmai követelménymodul 
 

Faműves, fajátékkészítő gyakorlat tantárgy 
 

Témakör  
A témakör részletes kifejtése: az év közben tanult, és elkezdett nagyobb munkák 
befejezése, vagy új tárgyak elkészítése, munkafolyamatok, faragási technológiák 
begyakorlása érdekében.  
Amennyiben lehetőség nyílik, a faművesség területén közismert, jelentős alkotó 
műhelyének meglátogatása, tanulmányi kirándulás keretében vagy alkotó 
táborokban való részvétel. 

 
Témakörök 

Díszítési technikák alkalmazása 
Az adott tárgyhoz kapcsolódó díszítő technika gyakorlati alkalmazás 
 
 Szerkezeti fakötések fajtái 
Az adott tárgyhoz kapcsolódó fakötések kialakítása kézi vagy gépi 
szerszámmal 
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 Szerszám és gépismeret 
A tárgykészítés során használatos szerszámok, gépek helyes, 
biztonságos használata esetleges karbantartása 
 
Felületkezelési technikák 
A tárgynak megfelelő felület kezelési eljárások alkalmazása 
 
Alapanyag előkészítési és megmunkálási módok kézi és gépi 
szerszámokkal 
A tárgy elkészítéséhez szükséges alapanyag megválasztása 
fűrészelése gyalulása marása vagy esztergálása csiszolása kézi és gépi 
szerszámokkal 
 
Tárgytípusokat készít 
A tárgytípusok témakörben található bútorok közül elkezdi, folytatja 
vagy befejezi a kiválasztottat 

 
Faműves, fajátékkészítő szakmai rajz gyakorlat tantárgy 
 
Témakör  
A témakör részletes kifejtése: az év közben tanult és elkezdett nagyobb 
munkákhoz kapcsolódó rajzok tervek dokumentációk folytatása, esetleges 
befejezése, vagy új tárgy felmérése, előkészületeinek megindítása 
 
Témakörök  

Szerkezeti kötések 
Keretszerkezeti, kávaszerkezeti, ácsolt kötések, ragasztott és oldható 
csapolások, lapmerevítő eljárások szerkesztése az adott tárgyhoz 
kapcsolódóan méretaránynak megfelelően 
 
Népi bútorok 
Az adott tárgy tervezése rajzolása a témakörben felsoroltakból 
kiragadva arány, forma szerkezet vidéknek vagy tájegységnek 
megfelelő jellemzők alapján 
 
Kültéri szerkezetek  
Az adott szerkezeti vázlat rajzolása és műhely rajz szerkesztése az 
adott építménynek megfelelő méretarányos formában 
 
Tervezés tervdokumentáció  
Az adott tárgyhoz kapcsolódó rajzi dokumentumok elkészítése, 
folytatása vagy befejezése 
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Fajátékok 
Az adott fajátékhoz kapcsolódó vázlat és műhely rajzok elkezdése, 
folytatása befejezése 
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1.3.7 Közlekedés szakmacsoportban oktatott szakmáink 
 

1.3.7.1 Szakképzési kerettanterv a 34 525 06 karosszérialakatos szakképesítéshez 
 

1.40. 
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 

a 
34 525 06 

 KAROSSZÉRIALAKATOS 
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 
I. A szakképzés jogi háttere 
 
A szakképzési kerettanterv      
      

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

valamint      
 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 34 525 06 Karosszérialakatos szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült.   
    

 
II. A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06  
 
A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos 
 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés 
 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXII. Közlekedésgépész  
 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 
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Elméleti képzési idő aránya: 30 % 
 
Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 
 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot 
követően 140 óra;  
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 
 
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a(z) 13. Közlekedés 
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 
 
Szakmai előképzettség: - 
 
Előírt gyakorlat: - 
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
Pályaalkalmassági követelmények: - 
 
IV. A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 
alkalmazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 
- - 

 
Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 
részletei az alábbiak: nincs 
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 
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nincs 
 

XII. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  
 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv 
nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 
Ögy  140  140 
10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 
Ögy  140  140 
11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 
Összesen: 2366 óra  2608 óra 

 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv 
nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 
Ögy.  160 óra  160 óra 
2. évfolyam 31,5 óra/hét 1008 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 
Összesen: 2302 óra  2540 óra 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai 
követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás 
nélkül 

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

heti 
óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

Gyakorlati 
heti 

óraszám 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

0,5   

  

    

  

    0,5   

  

    

11499-12 
Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás II.         0,5       0,5   

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.         2       2   

10163-12 
Gépészeti 
munkabiztonság 
és 
környezetvédelem 

Munkavédelem 
0,5            0,5        

Elsősegélynyújtás 
gyakorlata   0,5            0,5     

10162-12 
Gépészeti alapozó 
feladatok 

Gépészeti 
alapismeretek  2  2    3    
Gépészeti alapozó 
gyakorlat  7  3    7  3 

10166-12 
Gépészeti kötési 
feladatok 

Gépészeti 
kötésismeret   1    1    
Kötéskészítési 
gyakorlat    3  1  4   
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10483-12 
Általános 
vállalkozási 
feladatok 

Vállalkozási 
ismeretek 1         0,5    1   0,5    
A vállalkozás 
gyakorlata    1        0,5    1    0,5  

10487-12 
Karosszérialakatos 
feladatai 

Karosszérialakatos 
szakmai ismeret  2    4    5,5    5   7,5    
Karosszérialakatos 
szakmai gyakorlat        10   13    8   17,5  

Összes óra 6   8,5  7 16   8,5  14,5 11   20,5 10,5  21  
Összes óra 14,5 140 23 140 23 31,5 160 31,5 

 
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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2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 
követelménymodul Tantárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás 
nélkül 

Óraszám 
Összesen 

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

e gy ögy e gy ögy e gy e gy ögy e gy 

11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság  

Munkahelyi egészség és 
biztonság 18   

  

    

  

    18 18   

  

    18 

Munkavédelmi 
alapismeretek 4           4 4       4 

Munkahelyek kialakítása 4           4 4       4 
Munkavégzés személyi 
feltételei 2           2 2       2 

Munkaeszközök 
biztonsága 2           2 2       2 

Munkakörnyezeti hatások 2           2 2       2 
Munkavédelmi jogi 
ismeretek 4           4 4       4 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.         16   16     16   16 
Munkajogi alapismeretek          4    4      4    4 
Munkaviszony létesítése          4    4      4    4 
Álláskeresés          4    4      4    4 
Munkanélküliség          4    4      4    4 

11497-12 
Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I.         64   64     64   64 

Nyelvtani rendszerzés 1         10    10     10   10 
Nyelvtani rendszerezés 2         10   10      10    10  
Nyelvi készségfejlesztés         24   24      24    24  
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Munkavállalói szókincs         20   20     20   20 

10163-12 
Gépészeti 
munkabiztonság és 
környezetvédelem 

Munkavédelem  18            18  18       18  
Elsősegélynyújtás 6           6 6       6 
Munkabiztonság 6           6 6       6 
Környezetvédelem 6           6 6       6 
Elsősegélynyújtás 
gyakorlata     18         18    18       18 
Elsősegélynyújtás 
törések esetén   6         6   6     6 
Elsősegélynyújtás 
vérzések esetén   6         6   6     6 
Elsősegélynyújtás 
egyéb sérülések esetén   6         6   6     6 

10162-12 
Gépészeti alapozó 
feladatok 

Gépészeti 
alapismeretek 72  72    144 108    108 
Műszaki 
dokumentációs 
ismeretek 18  6    24 18    18 
Gépészeti mérésismeret 9  6    15 9    9 
Anyagismeret 18  18    36 27    27 
Anyagvizsgáló 
technológiák   9    9 6    6 
Kézi fémmegmunkálási 
ismeretek 18  18    36 28    28 
Gépi fémmegmunkálási 
ismeretek 9  6    15 14    14 
Szerelési ismeretek   9    9 6    6 
Gépészeti alapozó 
gyakorlat  252  108   360  252  96 348 
Anyagvizsgálatok  18     18  12   12 
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Fémek alakítása kézi 
forgácsolással  54  36   90  60  24 84 
Fémek alakítása gépi 
forgácsolással  72  36   108  84  32 116 
Fémek forgács nélküli 
alakítása  72  18   90  60  24 84 
Alapszerelések végzése  36  18   54  36  16 52 

10166-12 
Gépészeti kötési 
feladatok 

Gépészeti kötésismeret   36    36 36    36 
Kötéselmélet   6    6 6    6 
Oldható kötések   12    12 12    12 
Nem oldható kötések   18    18 18    18 
Kötéskészítési 
gyakorlat    108  32 140  144   144 
Kötéselőkészítési 
műveletek    18   18  18   18 
Oldható kötések 
készítése    36  16 52  54   54 
Nem oldható kötések 
készítése    54  16 70  72   72 

10483-12 
Általános 
vállalkozási 
feladatok 

Vállalkozási ismeretek  36        16    52   36    16    52 
Vállalkozások típusai, 
jogszabályi háttér 12            12  12        12  
Vállalkozás indítása, 
működtetése 12         16   28  12    16   28 
Dokumentumok 12            12   12       12  
A vállalkozás 
gyakorlata   36        16  52    36     16  52 
Marketing tevékenység     9        4 13    9    4 13  
Kapcsolattartási 
gyakorlatok  9     9  9   9 
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Dokumentumok 
kitöltése   18        12  30    18    12 30  

10487-12 
Karosszérialakatos 
feladatai 

Karosszérialakatos 
szakmai ismeret  72   144    176    392  180     240   420  
Járműismeret 24   12       36  36       36  
Javítástechnológiai 
ismeretek 12  24    36 36    36 
Javítások előkészítése     18    18   36 18    18    36 
Kisjavítások   12  24  36 12  24  36 
Közepes és 
nagyjavítások   6  22  28 6  22  28 
Hegesztési 
alapismeretek 24   12         36 36        36  
Hegesztési 
technológiák 12  24    36   32  32 
Szerelési technológiák, 
szerszámok     6     16   22 6    30    36 
Utasterek szerelési 
ismeretei   6  30  36 6  30  36 
Elektromos 
berendezések szerelési 
ismeretei   6  30  36 6  30  36 
Biztonságtechnikai 
berendezések szerelési 
ismeretei   6  12  18 6  30  36 
Karosszériaszerelési 
ismeretek   12  24  36 12  24  36 
Karosszérialakatos 
szakmai gyakorlat       360     416 776    288    560  848  
Korrózió okozta        108    32 140    72     64 136  
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sérülések javításai 
Védőgázos hegesztések       108   32 140   108   32 140 
Egyéb hegesztési 
technológiák    36  32 68  36  32 68 
Vázsérülések javításai       36    56 92   36    96 132 
Korrodált vagy 
koccanásos sérülések 
javításai    72  72 144  36  112 148 
Karambolos közepes és 
nagy sérülések javításai           144 144       144 144  
Speciális anyagú 
karosszériajavítások      48 48    84 84 

Összesen:  216 306  
140 

 252 576  
140 

272   464 2086   396 738  
160 

336  672   2142 
Összesen: 522 828 736 2366  1134 1008 2302  
Elméleti óraszámok/aránya 740 / 31,2 % 732 / 31,7 %  
Gyakorlati óraszámok/aránya 1626 / 68,8 %  1570 / 68,3 % 

 
Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 
teljesülnie. 
 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
 

1063 



 

 

 
   
 

A  
11500-12 azonosító számú, 

 
Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító számú, Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 
kompetenciák 

 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 

M
un

ka
vé

de
lm

i 
al

ap
is

m
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et
ek
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ti 
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M
un
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i 
jo

gi
 

is
m
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 
jelentőségét 

x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 

 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 
szervezési feltételeivel kapcsolatos 
munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 
követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 
képviselővel együttműködve részt vesz a 
munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 
megbetegedések hátrányos következményei 

x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 
szabályozása 

x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 
feltételei 

  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 
Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 
munkahelyeken 

     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  
Biztonsági szín- és alakjelek  x     
Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
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Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 
Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Visszacsatolási készség x    x  
Irányíthatóság   x  x  
Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Rendszerező képesség x    x x 
Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  
Helyzetfelismerés  x  x x  
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13. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy      18 óra/18 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
13.19. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 
elsajátíttatása. 
Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 
13.20. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  
13.21.  
13.22. Témakörök  

 
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek      4 óra/4 óra 
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 
 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló 
törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek 
értelmezése.  

 
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi 
épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 
munkakörnyezet kóroki tényezők. 
 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 
 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 
munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének 
érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, 
egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái és rendeltetésük. 

 
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 
 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 
 
A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai. 

 
1.3.2. Munkahelyek kialakítása      4 óra/4 óra 
Munkahelyek kialakításának általános szabályai 
 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 
 
Szociális létesítmények 

1067 



 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 
megfelelősége.  

 
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 
 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, 

lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 
 
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. 
Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó 
berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint 
távfelügyelet.  
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

 
Anyagmozgatás 
 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 
   
Raktározás 
 Áruk fajtái, raktározás típusai 
 
Munkahelyi rend és hulladékkezelés 
 Jelzések, feliratok, biztonsági szín- és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 
 
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei     2 óra/2 óra 
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság 
orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek. 
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás 
szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 
 
1.3.4. Munkaeszközök biztonsága      2 óra/2 óra 
Munkaeszközök halmazai 
 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 
 
Munkaeszközök dokumentációi 
 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi 
nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 
 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, 

biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes 
munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

 
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 
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 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi 
tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 
követelmények. 

 
1.3.5. Munkakörnyezeti hatások      2 óra/2 óra 
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és 
keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások, valamint a 
veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés lehetőségei.  
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 
munkahelyen. 
 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi 
balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók 
részvételének jelentősége 

 
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek      4 óra/4 óra 
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 
 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 
Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 
munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett 
szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról 
szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, az ágazati miniszterek rendeleteinek 
szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a 
munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

 
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 
 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. 
Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

  
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 
 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok. 
 
Balesetek és foglalkozási megbetegedések 
 Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze. 
 
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 
 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  
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13.23. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
13.24. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel  

x x  

A tanult (vagy egy 
választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 
ártalmai 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 
Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 
jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 
1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 
1.4. házi feladat x    
1.5. teszt x    

 
13.25. A tantárgy értékelésének módja 

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

11499-12 azonosító számú, 
 

Foglalkoztatás II. 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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sz
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té
se

 

Á
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FELADATOK 
Munkaviszonyt létesít  x  x     
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat     x    
Feltérképezi a karrierlehetőségeket      x   
Vállalkozást hoz létre és működtet       x  
Motivációs levelet és önéletrajzot készít      x   
Diákmunkát végez    x     

SZAKMAI ISMERETEK 
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 
munkavállaló felelőssége  x  x     
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák  x x      
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)  x x      
Álláskeresési módszerek     x    
Vállalkozások létrehozása és működtetése       x  
Munkaügyi szervezetek      x   
Munkavállaláshoz szükséges iratok    x     
Munkaviszony létrejötte    x     
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései  x  x     
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 
lehetőségei      x  x  
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 
pályaválasztási tanácsadás)       x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Köznyelvi olvasott szöveg megértése  x x x  x  
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban  x  x  x  x 
Elemi szintű számítógép használat  x x  x  x  
Információforrások kezelése  x  x  x  x 
Köznyelvi beszédkészség  x  x x  x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Önfejlesztés x  x  x  x  
Szervezőkészség     x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő készség    x x  x  
Határozottság  x  x  x  x 
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Logikus gondolkodás  x x x  x  
Információgyűjtés  x  x  x  x 
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12. Foglalkoztatás II. tantárgy        16 óra 
 

12.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 
 

12.3. Témakörök  
 

12.3.1. Munkajogi alapismeretek      4 óra 
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 
(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 
együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott 
kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 
felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: a tipikus 
munkavégzési formák az új Munka Törvénykönyve szerint (távmunka, 
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 
történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, 
háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 
munka.  

 
12.3.2. Munkaviszony létesítése       4 óra 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 
határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 
bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 
munkáltató által kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 
összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 
járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 
 
12.3.3. Álláskeresés         4 óra 
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 
támogatások ismerete. 
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 
kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, 
önéletrajzban szereplő e-mail cím és fénykép megválasztása, motivációs levél 
felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), 
munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 
történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 
(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs 
Portál (NPP).  
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 
szerepe. 
 
12.3.4. Munkanélküliség        4 óra 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 
megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való 
törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 
munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 
előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 
közfoglalkozatás főbb szabályai. 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Munkaügyi Központ, kirendeltség feladatai.  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 
önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 
béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 
vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 
pszichológiai tanácsadás. 
 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Tanterem 
 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  
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ni
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tá
ly

- 
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1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   
 
12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    
1.4. megbeszélés  x   
1.5. vita  x   
1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   
1.11. házi feladat   x  

 
12.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel.  
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11497-12 azonosító számú, 
 

Foglalkoztatás I. 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
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FELADATOK 
Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 
vonatkozással) 

x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 
formanyomtatványt kitölt 

x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 
együttműködés melletti munkát végez 

   x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Idegen nyelven:         

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok       

x 

a munkakör alapkifejezései       x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 
nyelven 

x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 
feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 
való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Nyelvi magabiztosság  x  x  x   
Kapcsolatteremtő készség    x  x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Információgyűjtés    x  x   
Analitikus gondolkodás      x   
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Foglalkoztatás I. tantárgy        64 óra/64 óra 
 

3.33. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 
szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá 
egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, 
hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen 
eredményesen végezni a munkáját.  
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy 
alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, 
segédigék, illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre 
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az 
induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez 
kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre 
alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 
kompetenciafejlesztés. 

 
3.34. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

idegen nyelvek 
 

3.35. Témakörök 
3.36.  

3.5.1. Nyelvtani rendszerezés 1     10 óra/10 óra 
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 
vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a 
munkavállaláshoz kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot 
sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 
adandó egyszerű mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A 
témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá válik a munkavégzés során az 
elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által 
idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére, 
illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdéseket megértse, valamint a 
helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz 
reagálni. 
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető 
igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 
 
3.5.2. Nyelvtani rendszerezés 2     10 óra/10 óra 
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, 
a jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, 
szükségesség) - használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon 
idegen nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban 
egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún 
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idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 3 alapvető igeidő, 
a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 
kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén 
alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a 
feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket 
tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során.  
 
3.5.3. Nyelvi készségfejlesztés      24 óra/24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív 
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/   
 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák 
idegen nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív 
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 
memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg. 
Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv 
struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a 
tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek 
szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az 
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag 
megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 
ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 
kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 
elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörök: 
- személyes bemutatkozás 
- a munka világa 
- napi tevékenységek, aktivitás 
- étkezés, szállás 
  
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai 
szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 
3.5.4. Munkavállalói szókincs      20 óra/20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 
 
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni 
kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása 
révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi 
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országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány 
kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi 
arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A 
témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 
használt kifejezéseket sajátítja el. 
 

3.37. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig 
számítógépes tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális 
tananyag által támogatott formában zajlik. 
 

3.38. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a 
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák. 
 
3.5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 
eszközök és 
felszerelések  

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x  x  

1.6. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x    

3. Komplex információk körében     
3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 
szövegfeldolgozás 

  x  
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4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  
 

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

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  
1.3. megbeszélés   x  
1.5. szemléltetés   x  
1.7. kooperatív tanulás  x   
1.8. szerepjáték  x   
1.9. házi feladat x    

1.10. 
digitális alapú 
feladatmegoldás 

x    

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

10163-12 azonosító számú, 
 

Gépészeti munkabiztonság és 
környezetvédelem 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10163-12 azonosító számú, Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök 
oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

10163-12 
Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 

Munkavédelem  
Elsősegélynyújt

ás gyakorlata  

El
ső

se
gé

ly
ny

új
tá

s 

M
un

ka
bi

zt
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sá
g 

K
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ny
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El
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s 
tö
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se

k 
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El
ső

se
gé

ly
ny

új
tá

s 
vé

rz
és

ek
 e

se
té

n 

El
ső

se
gé

ly
ny

új
tá

s 
eg

yé
b 

sé
rü

lé
se

k 
es

et
én

 

FELADATOK 
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és 
környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, 
valamint a szakmára, és egyéb szerelési-javítási 
technológiára vonatkozó előírásokat 

  x          

A munkaterületet és munkakörnyezetet a 
biztonságos munkavégzésnek megfelelően 
alakítja ki 

   x         

Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok 
kezelésére, tárolására vonatkozó szabályokat 

    x       

Együttműködik a munka-, tűz- és 
környezetvédelemmel kapcsolatos események 
kivizsgálásában 

 x x    

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban  x     
Betartja a tűz- és környezetvédelmi előírásokat  x     
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt x   x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Környezetvédelmi, tűzvédelmi és 
munkavédelmi szabályok 

  x   x       

A munkáltatók és a munkavállalók jogai és 
kötelezettségei 

 x     

A munkahely biztonságos kialakításának 
követelményei 

 x x    

A gépek, berendezések, szerszámok használati 
és kezelési utasításai 

 x     

Villamos berendezések biztonságtechnikája  x     
Az anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai  x     
Egyéni és kollektív védelmi módok  x     
Munkabiztonsági szimbólumok értelmezése  x     
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Elsősegélynyújtási ismeretek x       x x  x  
Munkavégzés szabályai   x         

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 
használata 

 x x    

Információforrások kezelése  x     
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, 
szimbólumok, színjelölések értelmezése 

 x x    

Gépek, berendezések, szerszámok szakszerű 
használata 

   x         

Elsősegélynyújtás x      x  x   x 
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség  x x  x   x x  x  
Határozottság        x x  x  
Felelősségtudat       x   x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Irányíthatóság        x  x  x 
Irányítási készség       x x  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Figyelem-összpontosítás  x x  x   x x  x  
Körültekintés, elővigyázatosság        x x  x  
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4 Munkavédelem        18 óra/18 
óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 
 

4.1.A tantárgy tanításának célja 
A Munkavédelem elméleti oktatásának alapvető célja, hogy segítse elő a 
tanulók balesetmentes munkavégzésének kialakítását és az önálló 
gondolkodásra való nevelését. Tegye képessé a tanulókat a munka világának, 
ezen belül a munkavédelem jellemzőinek és működésének megértésére. 

 
4.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkavédelemmel kapcsolatos fogalmak megismerése, elsősegély nyújtási, 
munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretek elsajátítása. Az alapvető 
logikus gondolkodásmód szükséges a tantárgy tanulásához. 

 
4.3.Témakörök  

 
4.3.1. Elsősegélynyújtás       6 óra/6 óra 

A balesetek fajtái, osztályozásuk 
Életveszélyes sérülés ismérvei 
Súlyos sérülés, tömeges baleset ismérvei 
Könnyű sérülés ismérvei 
Látható és nem látható sérülések 
Az elsősegélynyújtás célja 
Az elsősegélynyújtás elemi szabályai 
Fő szabályok, további szabályok 
A tájékozódás lépései  
Helyszínbiztosítás szükségessége 
Mentők tájékoztatása, információtartalom 
A sérült ellátásának legfontosabb feladatai 
A légutak felszabadításának szabályai 
A légút szabadon  
Artériás nyomókötés, vénás nyomókötés felhelyezésének szabályai 
Törés, lágyrész-sérülés rögzítésének szabályai 
Sebfedés, nyugalomban tartás 
Újraélesztés technikája 
Az ellátás személyi és tárgyi feltételei 
Jelentési kötelezettségek 
 

4.3.2. Munkabiztonság       6 óra/6 óra 
A munkavédelem területei 
Foglalkozási megbetegedések fajtái, azok jellemzői 
Balesetek, megbetegedések bejelentése, kivizsgálása 

1087 



 

A munkavállaló jogai és kötelezettségei 
A munkáltató jogai és kötelezettségei 
A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei, szervezeti és jogi kérdései 
A munkahely biztonságos kialakításának követelményei, ergonómia 
Az időszakos munkavédelmi, munkabiztonsági felülvizsgálatok 
Szimbólumok, biztonsági jelzések jelentése 
Gépek, berendezések, szerszámok biztonságtechnikája 
Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai 
Villamos berendezések biztonságtechnikája 
Egyéni és kollektív munkavédelem 
Munkaegészségügy fogalma, munkaegészségügyi előírások 
Általános tűzvédelmi ismeretek 
Tűzvédelmi előírások, a tűz jelzése  
Tűzoltó berendezések  
Tűzveszélyességi osztályok 
Tűzveszélyes anyagok jellemzői, kezelésük szabályai 
Munkahelyek tűzvédelmi szabályai 
 

4.3.3. Környezetvédelem       6 óra/6 óra 
A környezetvédelem fogalma, feladata, csoportosítása 
A környezetvédelem helye a társadalmi-gazdasági folyamatokban 
Levegő védelmének jelentősége, formái 
Talaj védelmének jelentősége, formái 
Felszíni és felszín alatti vizek védelmének jelentősége, formái 
Élővilág (növények, állatok) védelmének jelentősége, formái 
Táj és épített környezet védelmének jelentősége, formái 
A környezetszennyezés formái 
Környezetidegen anyagok 
A környezetszennyezés megelőzési technológiái 
Veszélyes anyagok kezelése, hulladékkezelés 
Hulladékgazdálkodási alapfogalmak.  
Hulladékok fajtái és kezelésük. 

  
4.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Munkavédelmi szaktanterem 
 

4.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x x  
1.2. kiselőadás  x x  
1.3. megbeszélés x x x  
1.4. szemléltetés   x  
1.5. szimuláció  x   
1.6. házi feladat x    

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x    

2.2. Tesztfeladat megoldása x x   

2.3. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x   

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

  x  

3. Komplex információk körében     

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

 x   

3.2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

 x   

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló x    
 

4.6.A tantárgy értékelésének módja 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja 
szerinti értékeléssel.” 
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5 Elsősegélynyújtás gyakorlata     18 óra/18 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 
 

5.1.A tantárgy tanításának célja 
Az Elsősegélynyújtás gyakorlata tantárgy alapvető célja, hogy a munkavégzés 
alatt vagy azon kívül is a tanulók képesek legyenek felismerni a balesetek 
során keletkezett sérüléseket, és képesek legyenek az elsősegélynyújtás 
elvégzésére.  

 
5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Elsősegély nyújtási technikák, elsősegélynyújtáshoz használatos anyagok, 
eszközök, elsősegélynyújtást megelőző és követő teendők, intézkedések. 
Felelősségteljes hozzáállás, ismeretek szakszerű alkalmazása szükséges a 
tantárgy teljesítéséhez 
 

5.3.Témakörök  
 

5.3.1. Elsősegélynyújtás törések esetén    6 óra/6 óra 
Általános szabályok 
A sérülést szenvedett állapotának megállapítása 
A sérülés nagyságának és jellegének megállapítása 
Az ellátás lehetséges módjai, eszközei 
Zárt törések és ficamok elsősegélye: 
A sérült rész megnyugtatása, a beteg megtámasztása 
Szoros ruhák, ékszerek végtagokról történő eltávolítása 
Sérült végtag megemelése lehetőségekhez képest 
Nyílt törések elsősegélye 
Sérült testrészek megtartása 
Vérzéscsökkentés steril gézlapokkal 
Sérülés környékének kipárnázása, elfedése 
Sebfedés átkötése a vérkeringés biztosítása mellett 
Mentők értesítése 
Jelentési és adminisztrációs kötelezettségek 

  
5.3.2. Elsősegélynyújtás vérzések esetén    6 óra/6 óra 

Általános szabályok 
A sérülést szenvedett állapotának megállapítása 
A sérülés nagyságának és jellegének megállapítása 
Az ellátás lehetséges módjai, eszközei 
Ellátás folyamata artériás vérzés esetén 
Ellátás folyamata vénás vérzés esetén 
Ellátás folyamata hajszáleres vérzés esetén 
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Belső vérzés felismerése, az ellátás teendői 
Orrvérzés ellátásának folyamata 
A szájból történő vérzés ellátásának folyamata 
Ellátás folyamata csonkolásos vérzéses sérülés esetén 
Jelentési és adminisztrációs kötelezettségek 

  
5.3.3. Elsősegélynyújtás egyéb sérülések esetén   6 óra/6 óra 

Általános szabályok 
A sérülést szenvedett állapotának megállapítása 
A sérülés nagyságának helyének és jellegének megállapítása 
Az ellátás lehetséges módjai, eszközei 
Teendők az áramforrással 
Vágásos sérülések ellátása  
Égési sérülések ellátása 
Mérgezés okozta sérülések ellátása 
Szemsérülések ellátása 
Mentők értesítése, az értesítés információtartalma 
Jelentési és adminisztrációs kötelezettségek 

   
5.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Munkavédelmi demonstrációs terem 
 

5.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. megbeszélés x x   
1.2. szemléltetés  x   
1.3. szimuláció x x   
1.4. szerepjáték x x   
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

1.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x    

1.2. Tesztfeladat megoldása x x   

1.3. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x   

1.4. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

  x  

2. Komplex információk körében     

2.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

 x   

2..2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

 x   

2.3. Utólagos szóbeli beszámoló x    
3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Csoportos helyzetgyakorlat  x   
3.2. Csoportos versenyjáték     
4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Műveletek gyakorlása x x   

4.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján 

x x   

 
5.6.A tantárgy értékelésének módja 

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

10162-12 azonosító számú, 
 

Gépészeti alapozó feladatok 
megnevezésű 

 
szakmai követelménymodul 

 
tantárgyai, témakörei 
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A 10162-12 azonosító számú, Gépészeti alapozó feladatok megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 
 

10162-12 
Gépészeti alapozó feladatok 

Gépészeti alapismeretek 
Gépészeti alapozó 
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FELADATOK 
Tanulmányozza és értelmezi a 
munka tárgyára, céljára és a 
technológiára vonatkozó 
dokumentumokat 

x x  x    x x x x x 

Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja 
az általános kézi és kisgépes 
fémalakító műveletekhez 
használatos gépeket, szerszámokat, 
mérőeszközöket, 
védőfelszereléseket 

        x x x x 

Egyszerű gépészeti műszaki 
rajzokat készít, olvas, értelmez 

x      x  x x x  

Egyszerű alkatrészről szabadkézi 
vázlatrajzokat készít, olvas, 
értelmez 

x            

Előkészíti a munkafeladat 
végrehajtását, az ahhoz szükséges 
anyagokat, segédanyagokat, előre 
gyártott elemeket, gépeket, 
szerszámokat, mérőeszközöket, 
felfogó- és befogóeszközöket, 
védőfelszereléseket 

       x x x x x 

Előrajzol szükség szerint a 
dokumentáció alapján 

          x  

Tanulmányozza és értelmezi az 
általános gépészeti anyagokra és 
alkatrészekre vonatkozó 
információkat 

  x     x     

Kiválasztja az általános, gépészeti 
célú anyagok és alkatrészek közül a 

  x      x x x  
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feladatnak megfelelőt 
Meghatározza a szükséges 
anyagmennyiséget 

    x x     x  

Gépipari alapméréseket végez  x      x     
Alak- és helyzetpontossági 
méréseket végez általános 
eszközökkel 

 x       x x x  

Általános roncsolásos és roncsolás 
mentes anyagvizsgálatokat végez 

   x    x     

Alakítja a munkadarabot kézi 
forgácsoló alapeljárásokkal  

        x    

Alakítja a munkadarabot gépi 
forgácsoló alapeljárásokkal 

         x   

Képlékenyalakítást végez kézi 
alapműveletekkel  

          x  

Darabol kézi és gépi műveletekkel          x x x  
Alakítja a munkadarabot kézi 
kisgépes eljárásokkal  

         x x  

Alapszerelési műveleteket végez, 
oldható és nem oldható kötéseket 
készít 

           x 

Korrózióelleni védőbevonatot készít            x 
Közreműködik a minőségbiztosítási 
feladatok megvalósításában 

       x     

Alkalmazza a munkabiztonsági, 
tűz- és környezetvédelmi 
előírásokat  

       x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Géprajzi alapfogalmak, 
szerkesztések, ábrázolási módok 

x            

Gépészeti műszaki rajzok olvasása, 
értelmezése, készítése 

x        x x x x 

Szabadkézi vázlatrajzok készítése 
egyszerű alkatrészekről 

x          x  

Diagramok olvasása, értelmezése, 
készítése 

 x  x    x     

Szabványok használata x            
Gyártási utasítások értelmezése     x x   x x x  
Gépkönyv, kezelési, szerelési, 
karbantartási útmutatók használata 

x       x    x 

Mérési utasítások értelmezése, m  x     x      
Mértékegységek ismerete  x      x x x x x 
Ipari anyagok és tulajdonságaik   x     x     
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik   x     x     
Könnyűfém ötvözetek és 
tulajdonságaik 

  x     x     

Színesfém ötvözetek és 
tulajdonságaik 

  x     x     

Ötvözőanyagok hatása az anyag 
tulajdonságaira 

  x          
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Szabványos ipari vasötvözetek, 
könnyűfém ötvözetek, színesfém 
ötvözetek 

  x          

Műszaki mérés eszközeinek 
ismerete, hosszméretek, szögek 
mérése és ellenőrzése 

 x       x x x  

Alak- és helyzetpontosság mérése és 
ellenőrzése 

 x           

Anyagvizsgálatok  x      x     
Képlékenyalakítás      x x     x  
Forgácsolási alapfogalmak, 
műveletek, technológiák 

    x x   x x   

Kézi és gépi forgácsolás 
technológiája, eszközei 

    x x   x x   

Gépi forgácsoló alapeljárások gépei, 
szerszámai 

    x x   x x   

Érintésvédelmi alapismeretek     x x    x x  
Szerszámok, kézi kisgépek 
biztonsági ismeretei 

        x x x x 

Gépüzemeltetés, anyagmozgatás 
munkabiztonsági szabályai 

    x x    x   

Hegesztési alapismeretek, hegesztő 
berendezések és eszközök 

    x x     x  

Ívhegesztés, gázhegesztés és 
lángvágás 

    x x     x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Gépészeti rajz olvasása, értelmezés, 
alkatrészrajz készítése, szabadkézi 
vázlatkészítés 

x        x x x  

Diagram, nomogram olvasása, 
értelmezése, műszaki táblázatok 
kezelése 

x  x     x     

Gépipari mérőeszközök használata, 
fémmegmunkáló kéziszerszámok és 
kisgépek használata 

 x       x x x x 

Gépi forgácsoló alapeljárások 
gépeinek használata 

    x x    x   

Alaphegesztési eljárások 
berendezéseinek, eszközeinek 
használata 

          x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Pontosság        x x x x x 
Önállóság             
Szabálykövetés        x    x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Irányíthatóság    x   x      
Határozottság         x x x x 
              

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
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Gyakorlatias feladatértelmezés  x     x x x x x x 
Lényegfelismerés (lényeglátás)       x x     
Körültekintés, elővigyázatosság         x x x x 
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6 Gépészeti alapismeretek      72 óra/108 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
6.1.A tantárgy tanításának célja 

A Gépészeti alapismeretek tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy 
elősegítse a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és 
fejlesztését, hozzájáruljon a gépészeti, műszaki területeken jelentkező 
problémák megértéséhez, képessé tegye a tanulókat a munka világának, ezen 
belül a gépészeti témakörök jellemzőinek és összefüggéseinek, valamint a 
gépészeti eszközök működésének a megértésére.  
A tantárgy segítsen magyarázatot adni a megtapasztalt eseményekre és a 
törvényszerűségekre. A hallgatók felelősséggel hajtsák végre a feladatokat, 
tudjanak döntéseket hozni a gépészeti folyamatokkal és témakörökkel 
kapcsolatban.  

 
6.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakrajzi, géprajzi ismeretek, gyártási, technológiai dokumentációk, 
folyamatábrák, művelet- és műveletelem tervek, szerszámtervek alkalmazás 
szintű ismerete. A szakmai tartalom elsajátításához műszaki szemlélet- és 
gondolkodásmód szükséges.  

 
6.3.Témakörök 
6.3.1. Műszaki dokumentációs ismeretek    24 óra/18 óra 

Technológiai dokumentáció fogalma 
Gépészeti technológiai dokumentációk formai és tartalmi követelményei 
Alkatrészrajzok, műhelyrajzok, összeállítási és részletrajzok 
Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások 
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és 
axonometrikus ábrázolás 
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés 
Áthatások alkatrészrajzokon 
Metszetábrázolások, szelvények, egyszerűsített ábrázolások 
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások 
Tűrés, illesztés 
Felületi minőség 
Jelképes ábrázolások 
Rajzolvasás, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése 
Fémszerkezetek rajzai 
Technológiai rajzok 
Rendszerek rajzai 
Kapcsolási vázlatok 
Folyamatábrák és folyamatrendszerek 
Ábrás művelettervek, szerepük, tartalmuk 
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Műveleti utasítások, tartalmuk 
Technológiai sorrend fogalma, tartalma 
Műveletelőzési sorrendek 
Szerszámjegyzékek 

  
6.3.2. Gépészeti mérésismeret      15 óra/9 óra 

Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata 
Mérési pontosság 
Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése 
Mérési alapfogalmak, mérési hibák 
Műszerhibák 
Mérési jellemzők 
Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel 
Mérőeszközök szerepe 
Hossz- és szögmérő eszközök 
Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük 
Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk 
Külső felületek mérésének eszközei 
Belső felületek mérésének eszközei 
Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei 
Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei 
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai 
Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma 

  
6.3.3. Anyagismeret       36 óra/27 óra 

Anyagszerkezettani alapismeretek 
Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai  
Az anyagkiválasztás szempontjai 
Vasfémek és ötvözeteik 
Ötvöző anyagok 
Ötvözők hatása a mechanikai tulajdonságokra 
A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei 
Acéllemezek, acélprofilok, köracélok, acélöntvények gyártása, 
felhasználási területei, összetétele és tulajdonságai 
Az acélok hőkezelése: nemesítés (edzés, megeresztés) normalizálás, 
lágyítás 
Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok 
Az alumínium gyártása és tulajdonságai, ötvözése, hőkezelése 
Az alumíniumötvözetek összetétele, tulajdonságai, felhasználási területei 
Könnyűfémek alkalmazási területei: könnyűfémprofilok 
Nehézfémek  
Műanyagok csoportosítása, összetétele, tulajdonságai, felhasználási 
területe 
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Segédanyagok 
A korrózió fajtái, jellemzői, megjelenési formái 
Korrózióvédelem: a felületkezelő eljárások feladata, csoportosítása 
A felületek előkészítése 
Felületkezelő anyagok 
Nemfémes bevonatok 
Galván bevonatok  
Festék- és lakkbevonatok 
Szinterezés 
Tűzi fémbevonatok 

  
6.3.4. Anyagvizsgáló technológiák     9 óra/6 óra 

Anyagvizsgálati módok 
A vizsgálat típusának megválasztási szempontjai 
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok 
Vizuális megfigyelés 
Mágneses repedésvizsgálat technológiája, eszközei, alkalmazási területei 
Penetráló folyadékos vizsgálat technológiája, felhasználási területei 
Örvényáramos vizsgálat technológiája, felhasználási területei 
Röntgen vizsgálat technológiája és felhasználási területei 
Izotópos vizsgálat technológiája és felhasználási területei 
Roncsolásos anyagvizsgálatok  
Szakítóvizsgálat technológiája és az általa meghatározható 
anyagjellemzők 
Ütővizsgálat technológiája, mért anyagjellemzők 
Keménységmérés típusai, technológiái, szerepe a gépészetben 
Hajlító vizsgálat jellemzői 
Technológiai vizsgálatok (törővizsgálatok, lapítóvizsgálatok) 

  
6.3.5. Kézi fémmegmunkálási ismeretek    36 óra/28 óra 

Kézi forgácsolási technológiák 
Darabolás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 
Hajlítás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 
Fűrészelés technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 
Reszelés technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 
Köszörülés technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 
Fúrás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 
Süllyesztés technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 
Dörzsölés technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 
Hántolás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 
Csiszolás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 
Menetvágás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 
Menetfúrás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 
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Forgács nélküli alakító eljárások jellemzői, technológiái, gépei, 
szerszámai, eszközei (zömítés, szűkítés, peremezés, bővítés, hajlítás, 
peremezés, hengerítés, görgős egyengetés, hullámosítás, áttolás, 
elcsavarás, nyíróvágás (nyírás), kivágás, lyukasztás, korcolás) 

  
6.3.6. Gépi fémmegmunkálási ismeretek    15 óra/14 óra 

Gépi forgácsolás  
Gépi forgácsoló alapeljárások gépei, szerszámai 
Esztergálás technológiája, műszaki paraméterei, a munkafolyamat 
mozgásviszonyai 
Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, műszaki paraméterei, a 
munkafolyamat mozgásviszonyai 
Marás technológiája, műszaki paraméterei, a munkafolyamat 
mozgásviszonyai 
Köszörülés technológiája, műszaki paraméterei, a munkafolyamat 
mozgásviszonyai 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 

 
6.3.7. Szerelési ismeretek      9 óra/6 óra 

A gépipari szereléstechnológia alapjai 
A szerelés helye, rendszerelméleti jellemzői 
A szerelés fogalma, technológiáinak csoportosítása 
A szerelés technológiai tervezése, szereléshelyes konstrukció 
Szerelési dokumentációk 
Szerelőeszközök rendszere 
Szerelési méretláncok 
Tűrés, illesztés szerepe 
Az alkatrészkötés alapjai, eszközei és gépei 
Erővel záró kötések: csavarkötések 
Oldható kötések készítésének ismeretei, szerszámai, eszközei 
Alakkal záró kötések: csapszegkötések, tengelykötések  
Szerelő kéziszerszámok, csavarozó, szegecselő kisgépek, szerelősajtók, 
emelőberendezések 
Anyaggal záró kötések 
Nem oldható kötésekkel megvalósított szerelési eljárások (nagyméretű 
fém alkatrészek esetében) 
Forrasztás eszközei, technológiája, alkalmazási területei 
Hegesztés fajtái, alkalmazási területei 
Gázhegesztés és lángvágás technológiája, alkalmazási területei 
Ívhegesztés technológiája, alkalmazási területei 
Hegesztő berendezések és eszközök kialakítása, működési elvei 
Szerelési technológia ragasztással  
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6.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Gépészeti szaktanterem 
 

6.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x x  
1.2. kiselőadás x    
1.3. megbeszélés x x   
1.4. szemléltetés   x  
1.5. projekt  x   
1.6. szimuláció   x  
1.7. házi feladat x    

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

x x   

2.2. Tesztfeladat megoldása x    

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x x  

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x x  

3. Képi információk körében     
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3.1. gépészeti rajz értelmezése x    
3.2. gépészeti rajz készítés tárgyról x    
3.3. gépészeti rajz kiegészítés x    
3.4. gépészeti rajz elemzés, hibakeresés x    

4. Komplex információk körében     

4.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

x x   

4.2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

 x x  

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló  x x  
5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x   

5.2. Csoportos versenyjáték  x   
6. Vizsgálati tevékenységek körében     

6.1. Geometriai mérési gyakorlat x x   
6.2. Anyagminták azonosítása x x   

 
6.6.A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja 
szerinti értékeléssel.” 
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7 Gépészeti alapozó gyakorlat      252 óra/348 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
7.1.A tantárgy tanításának célja 

A gépészeti alapozó gyakorlat tantárgy tanításának célja megismertetni és 
elsajátíttatni a tanulókkal a különféle gépészeti alapozó feladatok és 
gyakorlatok megoldhatóságának feltételeit; a nyersanyag, alapanyag, 
anyagminőségek, megmunkálások meghatározását, a megfelelő 
technológia szakszerű kiválasztását illetve az alkalmazott vizsgálatok 
módját. Mindezek segítségével cél a tanulók gépészeti alapfeladatok 
végzésére irányuló kellő gyakorlottságának megvalósítása.  

 
7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Anyagszerkezettani, anyagvizsgálati ismeretek, kézi és gépi 
anyagmegmunkálási ismeretek, hegesztési ismeretek, szerelési ismeretek. 
A tantárgy sikeres teljesítéséhez gépészeti szemléletmód és logikus 
gondolkodás, valamint rendszerező képesség szükséges.  
 

7.3.Témakörök  
 

7.3.1. Anyagvizsgálatok       18 óra/12 óra 
Anyagvizsgálati módszerek végzése 
A vizsgálat típusának megválasztása 
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok végzése 
Vizuális megfigyelés végzése, eredmények dokumentálása 
Mágneses repedésvizsgálat végzése, vizsgálati jegyzőkönyv készítése 
Penetráló folyadékos vizsgálat végzése 
Örvényáramos vizsgálat végrehajtása 
Roncsolásos anyagvizsgálatok végzése 
Szakítóvizsgálat technológia végrehajtása, szakítószilárdság, folyáshatár, 
szakadási nyúlás meghatározása 
Ütőmunka meghatározás U és V alakú próbatestekkel ütővizsgálat során 
Keménységmérés végrehajtása (HB, HW, HR, Poldi) 
Technológiai próbák végzése 

 
7.3.2. Fémek alakítása kézi forgácsolással    90 óra/84 óra 

A kézi forgácsolás technológiái (darabolások, fúrások, reszelések, 
köszörülések 
A kézi forgácsolási műveletek általános szabályai, forgácsolási 
paraméterei, szerszámai, alkalmazási területei 
Darabolási technológiák végzése 
Kézi fűrészelés technológiájának gyakorlása  
Kézi vágási technológiák begyakorlása 
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A metszés munkafolyamatának megismerése 
Nyírási technológiák végzése 
A fúrás kézi megmunkálási gyakorlatának megismerése 
A fúrás szerszámai: (csigafúró, süllyesztő, menetmetsző, menetvágó) 
A menetmegmunkáló szerszámok 
Kézi menetfúrás gépeinek használata 
A fúrószerszámok élgeometriája, élezése 
A reszelés technológiáinak begyakorlása 
A reszelés szerszámkialakításai, reszelőtípusok 
Köszörülési technológiák végzése 
A kézi köszörülés eszközei, szerszámai, kisgépei 
A kézi forgácsolás eszközeinek, gépeinek, kézi kisgépeinek karbantartása 
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek 
rendszerezése 
Munkavédelmi előírások alkalmazása 

  
7.3.3. Fémek alakítása gépi forgácsolással     108 óra/116 óra 

A gépi forgácsoláshoz szükséges anyagok, szerszámok, mérőeszközök 
előkészítése 
Forgácsoló gépek ellenőrzése (karbantartási és biztonságtechnikai 
szempontok szerint) 
Munkadarab befogó készülékek használata 
Gépbeállítások elvégzése (előgyártmány ellenőrzések, munkadarab és 
szerszámbefogások, forgácsolási paraméterek) 
Esztergálások végzése  
Síkesztergálás oldalazással 
Külső, belső hengeres felület esztergálása  
Menetvágás, menetfúrás, menetmetszés 
Mérő és ellenőrző eszközök használata, geometriai mérések 
Szerszámélezés 
Marási műveletek végzése  
Szerszámbeállítások, szerszámbemérések végzése 
Homlokfelületek marása 
Palástfelületek marása 
Síkmarások végzése (ellenirányú, egyenirányú) 
Sorjázási műveletek 
Köszörülések végzése  
Síkköszörülés 
Palástköszörülés 
Speciális munkadarab-befogó eszközök, készülékek használata 
Fúrások, furatbővítések 
Megmunkáló gépek kezelése (esztergagép, marógép, síkköszörű, 
oszlopos vagy állványos fúrógép) 
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A gépi forgácsoló műhely munka- és tűzvédelmi szabályainak 
alkalmazása 

  
7.3.4. Fémek forgács nélküli alakítása     90 óra/84 óra 

Forgács nélküli alakítások műszaki paramétereinek meghatározása  
Képlékenyalakító technológiák  
Hidegalakító technológiák végzése 
Nyomó igénybevétellel alakító eljárások végzése 
Zömítés (hideg, meleg) végzése, gépbeállítás, szerszámhasználat 
Szűkítés végzése, szerszámai, készülékei 
Húzó-nyomó igénybevétellel alakító eljárások  
Peremezés végzése kézzel, gépi eljárással 
Húzó igénybevétellel alakító eljárások  
Bővítés végzése kézi és gépi technológiával 
Hajlító igénybevétellel alakító eljárások  
Hajlítás végzése kézi és gépi technológiával 
Hengerítés végzése, hengerítő gép kezelése 
Görgős egyengetés végzése, gépkezelés, gépbeállítás 
Hullámosítás végzése gépi eljárással, gépkezelés 
Nyíró igénybevétellel alakító eljárások  
Áttolás végzése bélyeg segítségével 
Elcsavarás végzése, kézi műveletei 
Szétválasztás képlékenyalakító eljárásai 
Nyíróvágás (nyírás) végzése kéziszerszámai, kézi kisgépei, gépei  
Kivágás végzése, gépi technológiája 
Lyukasztási technológiák (kézi és gépi) végzése 
Gépi korckötés készítés 

  
7.3.5. Alapszerelések végzése      54 óra/52 óra 

A szerelés tervezés dokumentációinak használata 
Erővel záró oldható kötések szerelése 
Meghúzási nyomaték beállítások 
Szerelőszerszámok megválasztása, alkalmazása 
Alakkal záró kötések szerelése  
Erőátviteli egységek szerelése (tengely, fogaskerék és szíjhajtások 
szerelése) 
A kötések mechanikai paramétereinek beállítása, speciális szerszámainak 
használata 
Forgó, mozgó egységek szerelése (szíjtárcsák, tengelykapcsolók, 
hajtások) 
Csapágyazások szerelési műveletei (illesztések megválasztása) 
Burkolóelemek szerelése 
Anyaggal záró kötések készítése 
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Szerelés hegesztéssel (CO2 védőgázos, AWI, AFI, MIG, MAG, bevont 
elektródás) 
Hozaganyagok, segédanyagok választása 
Hegesztőgépek beállítása, üzemeltetése 
Szerelések forrasztással (lágyforrasztás, keményforrasztás) 
Folyató anyagok használata, forrasztó szerszámok, berendezések 
működtetése 
Szerelések ragasztással 
Ragasztási technológiák, egy és többkomponensű ragasztóanyagok 
szakszerű alkalmazása 
A szerelési technológiák speciális munkavédelmi előírásainak 
alkalmazása 

 
7.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gépész tanműhely 
Gépész kisüzemi termelőhely 
Gépész nagyüzemi termelőhely 

 
7.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x x   
1.2. megbeszélés x x   
1.3. szemléltetés x x   
1.4. projekt x    
1.5. kooperatív tanulás  x   
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x   

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x    

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Leírás készítése x    
2.2. Tesztfeladat megoldása x    

2.3. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

 x   

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x    

3. Képi információk körében     
3.1. szerelési rajz értelmezése x x   
3.2. szerelési rajz elemzés, hibakeresés x x   

4. Komplex információk körében     

4.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

x    

4.2. Utólagos szóbeli beszámoló x    
5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x   

6. Gyakorlati munkavégzés körében     
6.1. Műveletek gyakorlása x    

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján 

x    

7. Vizsgálati tevékenységek körében     
7.1. Geometriai mérési gyakorlat x    

 
 

7.6.A tantárgy értékelésének módja 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja 
szerinti értékeléssel.” 
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A  
10166-12 azonosító számú, 

 
Gépészeti kötési feladatok 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10166-12 azonosító számú, Gépészeti kötési feladatok megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 
 

10166-12 
Gépészeti kötési feladatok 

Gépészeti kötésismeret Kötéskészítési gyakorlat  

K
öt

és
el

m
él

et
 

ol
dh

at
ó 

kö
té

se
k 

ne
m

 o
ld

ha
tó

 k
öt

és
ek

 

K
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el

ők
és

zí
té

si
 m

űv
el

et
ek

 

O
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ha
tó

 k
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és
ek

 k
és

zí
té

se
 

N
em

 o
ld

ha
tó

 k
öt

és
ek

 k
és

zí
té

se
 

FELADATOK 
Általános minőségű hegesztett kötéseket 
készít kézi ívhegesztéssel 

x  x x  x 

Általános minőségű kötést készít 
gázhegesztéssel 

x  x x  x 

Készít, bont, javít kemény- és lágyforrasztott 
kötéseket 

x  x x  x 

Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és 
helyzetbiztosító elemeket 

x x  x x  

Készít, bont, javít, cserél nem oldható 
kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) 

x  x x  x 

Fémipari alapműveleteket előkészít, elvégez    x x x 
Korrózió elleni védelmet készít 
kötőelemeken és fémszerkezeteken 

    x x 

Gyártási és szereléstechnológiai 
folyamatokat értelmez, alkalmaz 

x x x    

SZAKMAI ISMERETEK 
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, 
használata 

x x x  x x 

Oldható és nem oldható kötések rajzjelei, 
ábrázolási módjai 

x x x  x x 

Hegesztési rajzjelek értelmezése, varratok 
ábrázolása 

x  x   x 

Részletrajzok olvasása, értelmezése x x x  x x 
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai x      
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai x      
Oldható kötések  x  x x  
Nem oldható kötések   x x  x 
A gázhegesztés biztonsága      x 
Az ívhegesztés biztonsága      x 
Sajtoló-ponthegesztés biztonsága      x 
A hegesztés környezeti hatásai      x 
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A hegesztés folyamatának és befejezésének 
tűzvédelmi előírásai 

     x 

Korrózióvédelem alkalmazása     x x 
Kötőelem táblázatok használata x x   x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Gépészeti rajzok, részletrajzok olvasása, 
értelmezése 

x  x   x  x  x  

Hegesztési varratjelképek értelmezése x  x   x 
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek és 
színjelölések értelmezése 

    x x 

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 
használata 

    x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Szabálykövető magatartás         x  x 
Biztos kéztartás          x  
Térlátás       x x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Irányíthatóság        x  x  
Együttműködési készség           x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Gyakorlatias feladatértelmezés       x  x x  
Lényegfelismerés, elővigyázatosság   x  x      x 
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8 Gépészeti kötésismeret      36 óra/36 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
8.1.A tantárgy tanításának célja 

A Gépészeti kötésismeret tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse 
a tanulók gépészeti kötések elméleti alapjaira vonatkozó szakmai 
kompetenciáinak fejlesztését, hozzájáruljon a gépészeti, műszaki területeken 
előforduló kötéstípusok megismeréséhez, képessé tegye a tanulókat a 
munkavégzésük során gépészeti kötések műszaki paramétereinek 
meghatározására, az egyes kötéstípusok szakszerű kivitelezésére, valamint a 
kötéskészítés során használt szerszámok helyes használatára.  
A hallgatók felelősséggel alkalmazzák ismereteiket, tudjanak döntéseket hozni 
a gépészeti kötések megválasztásával és kivitelezésével kapcsolatban.  
 

8.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Menetábrázolások, oldható és nem oldható kötések elméleti alapjai, 
kötéskészítési technológiák, eszköz, szerszám és berendezés ismeret. A 
tantárgy a gépészeti alapozó ismeretek tantárgy ismeretanyagára épül. 
Elsajátításához alapvető számolási készség és műszaki szemléletmód 
szükséges.  

 
8.3.Témakörök  

 
8.3.1. Kötéselmélet       6 óra/6 óra 

A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és nem oldható kötések), 
alkalmazási területek 
A csavarkötés: csavarmenet származtatása, menetprofilok, menetelemek, 
menettípusok 
Működési elv, előfeszítés 
Kötőcsavarok, csavaranyák csavaralátétek, csavarbiztosítások 
Csavarkötések ábrázolása 
Hegesztett kötés: a kohézió fogalma, a hegeszthetőség feltétele 
Kohézió létrehozása (ömlesztő eljárások, sajtoló eljárások) 
Kötések rajzi ábrázolásának értelmezése 
Forrasztott kötés: diffúzió fogalma a forraszthatóság feltételei 
Lágy és keményforrasztás lényege, alkalmazási területe 
Ragasztott kötés: az adhézió fogalma, a ragaszthatóság feltételei 
Ragasztóanyagok tulajdonságai 

  
 

8.3.2. Oldható kötések       12 óra/12 óra 
Csavarkötések csoportosítása funkcióik szerint 
Kötőcsavarok szerepe, alkalmazásuk során használt menetprofilok 
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Mozgatócsavarok, alkalmazásuk során használt menetprofilok 
Szennyeződésre érzéketlen csavarok és menetprofiljaik 
Kötőcsavarok, csavaranyák csavaralátétek, csavarbiztosítások funkciói, 
műszaki megoldásai 
Csavarfej kialakítások 
Csavarbiztosítási eljárások 
Csavarkötés szerelésének szerszámai 
Menetkészítés szerszámai segédeszközei és segédanyagai 
A menetfúrás és menetmetszés előkészítő műveletei, a csavarmenet 
készítés és a csavarkötés létrehozás munkabiztonsági előírásai 
Tengelykötések, alkalmazási területeik 
Reteszkötés, hornyos retesz, fészkes retesz, íves retesz 
Ékkötés, hornyos ék, fészkes ék, orros ék 
Bordás kötések: terhelhetőség, kialakítás 
 

8.3.3. Nem oldható kötések      18 óra/18 óra 
Szegecsek és szegecskötések (laza, szerkezeti), a szegecshossz 
kiszámítása 
A szabványos szegecsek fajtái és fő alkalmazási területei 
Különféle szegecskötési megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, 
többsoros), alkalmazási területük, ábrázolásuk 
Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések 
A gázhegesztés eszközei, berendezései, anyagai, segédanyagai 
A villamos ívhegesztés eszközei, berendezései, anyagai, segédanyagai 
Speciális hegesztési eljárások  
Fogyóelektródás hegesztés,  
Wolfram elektródás hegesztés  
Széndioxid védőgázos hegesztés,  
Fedett ívű hegesztés 
A keményforrasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási 
területe 
A forrasztás felület-előkészítése, alkalmazott segédanyagok 
Savas és savmentes dezoxidáló szerek 
Az összekötendő elemek előzetes megmunkálása és felületi kezelése 
A lágyforrasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe 
A ragasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe 

   
8.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gépészeti szaktanterem 
 

8.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x x  
1.2. kiselőadás   x  
1.3. megbeszélés  x x  
1.4. vita     
1.5. szemléltetés x x x  
1.6. projekt x x   
1.7. házi feladat x    

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.4. Információk önálló rendszerezése x    

1.5. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x  

2.2. Tesztfeladat megoldása   x  

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x x  

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

 x x  

3. Képi információk körében     
3.1. gépészeti kötési rajz értelmezése x x   
3.2. gépészeti műhelyrajz készítés tárgyról   x  

3.3. 
gépészeti kötési rajz elemzés, 
hibakeresés 

 x   

4. Komplex információk körében     

4.1. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor  x x  
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alapján 

4.2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

 x   

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x   

6. Gyakorlati munkavégzés körében     
6.1. Műveletek gyakorlása x x x  

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján 

 x   

7. Vizsgálati tevékenységek körében     
7.1. Geometriai mérési gyakorlat  x   

 
8.6. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja 
szerinti értékeléssel.”  
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9 Kötéskészítési gyakorlat      140 óra/144 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
9.1.A tantárgy tanításának célja 

A kötéskészítési gyakorlat tantárgy tanításának alapvető célja gépészeti 
kötések készítésének jártasság szintű elsajátíttatása, mely egyaránt irányul a 
kötés előkészítés műveleteinek és az azt követő oldható és nem oldható 
kötések kivitelezésének szakszerű végrehajtására.  

 
9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Anyag- és szerszámismeret, felületkezelési ismeretek, menetkészítési 
ismeretek, hegesztési, ragasztási és forrasztási ismeretek. A sikeres 
teljesítéshez szükséges alapvető műszaki számítási ismeretek birtoklása. 

 
9.3.Témakörök  

 
9.3.1. Kötés előkészítési műveletek     18 óra/18 óra 

Ékkötések, reteszkötések, rögzítő- és csapszegkötések 
szerelőszerszámainak, eszközeinek előkészítése 
A menetmegmunkálás előkészítő műveleteinek végzése 
Felülettisztítás 
Zsírtalanítás 
Sorjátlanítás 
Alakmegmunkálások 
Hegesztési varratok gyökformáinak kialakítása 
Gépbeállítások 
Szerszámkiválasztások (beállítások) 

 
9.3.2. Oldható kötések készítése     52 óra/54 óra 

Ékfajták, beépítési megoldásai, kivitelezési műveletei  
Ékkötések szerelőszerszámai eszközei, használatuk  
Ékkötések össze és szétszerelési gyakorlata  
Reteszkötés kialakításának szerszámai, eszközei, műveletei 
Reteszkötések készítése, szerelése, bontása 
Rögzítő- és csapszeg kötések alkalmazása 
Rögzítőszegek, csapszegek anyagai, szerkezeti megoldásaik 
Rögzítő- és csapszeg kötések biztosítási és rögzítési módszerei, a be- és 
kiszerelések végzése 
Menetmetszés elsajátítása különféle menetprofilok tekintetében 
A menetmetszés szerszámainak, segédeszközeinek és segédanyagainak 
alkalmazása 
A menetfúrás elsajátítása 
A menetfúrás szerszámainak, segédeszközeinek és segédanyagainak 
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alkalmazása 
Rögzítő és mozgató csavarkötések kialakítása 
Csavarbiztosítási módok alkalmazása 
A csavarkötés szerelés technológiai sorrendjének végzése 
A csavarkötés szerelés szerszámainak használata 
A csavarmenet készítés és a csavarkötés létrehozás munkabiztonsági 
előírásainak alkalmazása 

  
9.3.3. Nem oldható kötések készítése     70 óra/72 óra 

A szegecselési technológiák és eljárások végzése 
A szegecskötések szerszámainak és eszközeinek megválasztása 
A zsugorkötés szereléstechnológiája zsugorkötés készítés 
Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának műveletei 
Forraszanyagok, a forrasztólámpa, forrasztópáka használata 
A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, forrasztási eljárások 
végzése 
Hegesztésnél alkalmazott gázok kezelése 
Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, kezelése 
Lángfajták beállítása, balra illetve jobbra hegesztés alkalmazása, tompa- 
és sarokvarratok készítése 
Lángvágás 
Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépeinek, segédeszközeinek, 
segédberendezéseinek üzemeltetése 
Varratfajták készítése 
AWI, AFI hegesztési technológiák használata 
A nem oldható kötéskészítések biztonságtechnikai előírásai, 
környezetvédelmi szabályok, előírások alkalmazása, betartása 

   
9.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gépész tanműhely 
Gépész kisüzemi termelőhely 
Gépész nagyüzemi termelőhely 

 
9.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat x x   
1.2. megbeszélés x x   
1.3. szemléltetés  x   
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1.4. projekt x x   
 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x   

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x   

1.3. Információk önálló rendszerezése x    

1.4. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 
szóban 

x    

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x    

3. Képi információk körében     
3.1. gépészeti kötési rajz értelmezése x    
3.2. gépészeti rajz készítés tárgyról x    

3.3. 
gépészeti kötési rajz elemzés, 
hibakeresés 

x    

4. Komplex információk körében     

4.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

 x   

4..2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

x x   

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló x    
5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x   

6. Gyakorlati munkavégzés körében     
6.1. Műveletek gyakorlása x x   

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján 

x    

7. Vizsgálati tevékenységek körében     
7.1. Geometriai mérési gyakorlat x    
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9.6.A tantárgy értékelésének módja 
 „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja 
szerinti értékeléssel.” 
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A  
10483-12 azonosító számú, 

 
Általános vállalkozási feladatok 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
 

1121 



 

A 10483-12 azonosító számú, Általános vállalkozási feladatok megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 
 

10483-12 
Általános vállalkozási feladatok 

Vállalkozási ismeretek A vállalkozás gyakorlata 

V
ál

la
lk

oz
ás

ok
 

típ
us

ai
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jo
gs
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tté

r 

V
ál

la
lk

oz
ás

 in
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D
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M
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g 
 

K
ap

cs
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at
ta

rt
ás

i g
ya

ko
rl

at
ok

 

D
ok

um
en

tu
m

ok
 k

itö
lté

se
 

FELADATOK 
Egyszerű árajánlatot készít  x x   x 
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges 
vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket 

x x     

Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad   x x x  
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel  x  x x  
Reklamációt intéz    x x  
Számlát állít ki az elvégzett munkáról  x x   x 
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, 
működtetési feladatait 

 x     

Közreműködik kisebb társas vállalkozás 
működtetésében 

 x     

Tájékozódik a piaci igényekről    x   
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan 
alkalmazkodik a technológiai változásokhoz 

x   x   

SZAKMAI ISMERETEK 
Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)  x     
Vállalkozásokról szóló jogszabályok x      
Vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, 
adózási, pénzügyi ismeretek 

 x    x 

Számlázás   x   x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Kézírás  x x x  x 
Elemi szintű számítógép használat  x x   x 
Információforrások kezelése x x   x  
Elemi számolási készség      x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x x x  
Rugalmasság  x  x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
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Interperszonális rugalmasság    x x  
MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés  x   x  
Nyitott hozzáállás    x   
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10 Vállalkozási ismeretek      52 óra/52 óra * 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
10.1. A tantárgy tanításának célja 

A vállalkozási ismeretek tantárgy tanításának alapvető célja, hogy 
megismertesse a szakmát tanulókkal azokat a vállalkozási lehetőségeket, 
amelyek a képzés befejezése után lehetőségeket nyújthatnak a biztos 
megélhetéshez, az anyagi egzisztencia megteremtéséhez. Az itt szerzett 
ismeretek egyúttal jártasságot kívánnak biztosítani a gazdasági élet 
világának megértéséhez, és felkészítést nyújtanak vállalkozási tevékenység 
indításához is a szakirányú szabályozások, előírások és törvények 
előírásainak értelmezési módjainak megismertetésével. 
 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alapvető jogszabályismeret, vállalkozástípusok jellemzőinek ismerete, 
alapvető gazdasági ismeretek, kapcsolódó dokumentumismeret. 

 
10.3. Témakörök  

 
10.3.1. Vállalkozások típusai, jogszabályi háttér   12óra/12 óra 

Vállalkozás fogalma, jellemzői 
Az egyéni vállalkozás (EV) létrehozása, működésének jellemzői, 
nagysága 
A betéti társaság (Bt) alapítása, nagysága, működési jellemzői 
A közkereseti társaság (Kkt) létrehozása, működési formája, jellemzői 
A korlátolt felelősségű társaság (Kft) létrehozása, működésének, 
nagyságának jellemzői 
A részvénytársaság (Rt) létrehozásának feltételei, működésének és 
nagyságának jellemzői 
E társaságok alapítását és működését befolyásoló alapvető jogszabályok 
és törvények ismerete 

  
10.3.2. Vállalkozás indítása, működtetése    28 óra/28 óra 

Alapvető gazdasági fogalmak (egyéni vállalkozó, jogi személy, stb.) 
Vállalkozás indításához szükséges feltételek 
Az indítás dokumentumai, üzleti terv, az indítást engedélyező szervek, 
hatóságok 
A vállalkozás működtetésének jogi és gazdasági feltételei  
A működtetéshez szükséges alapvető jogszabályok ismerete 
A vállalkozás kapcsolattartási kötelezettsége állami szervekkel (pl. NAV, 
TB, stb.) 
A vállalkozás adatszolgáltatási kötelezettségek (pl. KSH, stb.) 
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10.3.3. Dokumentumok       12 óra/12 óra 
A vállalkozás működéséhez kapcsolódó dokumentumok (személyi 
nyilvántartások, gazdasági nyilvántartások, stb.) 
A vállalkozás napi tevékenységeihez kapcsolódó dokumentumok 
vezetése 
Árajánlat készítése, árajánlat elemei (anyag- és munkadíj, garanciális 
feltételek, vállalási határidő, stb.) 
Megrendelés készítése, a megrendelés tartalmi elemei 
Számlatömbök fajtái, tartalmi elemei, vezetése 
Készletnyilvántartások (anyag, eszköz, szerszám, stb.) vezetése 
 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 
10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  
1.2. kiselőadás   x  
1.3. megbeszélés x x   
1.4. projekt  x   
1.5. házi feladat x    

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

  x  
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1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

  x  

2.2. Tesztfeladat megoldása   x  

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

x    

3. Komplex információk körében     

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

x    

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló x    
4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x   

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x   
4.3. Csoportos versenyjáték  x   

 
10.6. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja 
szerinti értékeléssel.” 
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11 A vállalkozás gyakorlata tantárgy      52 óra/52 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
11.1. A tantárgy tanításának célja 

A vállalkozás gyakorlata tantárgy tanításának célja a vállalkozói tevékenység 
folytatása során felmerülő feladatokra történő felkészítés. A tantárgy 
teljesítése során a szakmát tanulók elsajátíthatják azokat az interperszonális 
kapcsolattartási ismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek a vállalkozások 
működtetése során, valamint betekinthetnek a marketing tevékenységek 
világába. Megismerhetik és elsajátíthatják a vállalkozás különféle személyi és 
gazdasági dokumentumainak kitöltésével kapcsolatos technikákat. 

 
11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Marketingformák ismerete, kommunikációs ismeretek, adminisztrációs 
ismeretek, informatikai ismeretek. 

 
11.3. Témakörök  

 
11.3.1. Marketing tevékenység      13 óra/13 óra 

Saját tevékenység részletes ismerete 
Hirdetési formák kidolgozása, közzétételi lehetőségek meghatározása 
Közzétételi lehetőségek kivitelezéséhez megvalósítási lépések 
Szakkiállításokon történő részvétel fontossága, a megjelenési design 
kialakítása 
Szakvásárokon való részvétel, fontossága, a minőségi megjelenés 
fogalma 
Sikeres vállalkozáshoz szükséges információforrások fellelése (internet, 
közvélemény kutatás, szakfolyóiratok, üzem és gyárlátogatások, 
felmérések készítése, piackutatás, stb.) 
Technológiai változások követése, megújulási készség, megújulás 
fontossága 
Piackövetés szükségességének megítélése 
 

11.3.2. Kapcsolattartási gyakorlatok     9 óra/9 óra 
Kapcsolattartás formáinak ismerete 
Kapcsolattartás írásban, a kapcsolattartás dokumentumainak formája, 
tartalma 
Kapcsolattartás szóban, hivatalos, személyes, baráti kapcsolattartási 
formák, ezek használatának megválasztása 
Egyéb kommunikációs csatornákon keresztül történő kapcsolattartás 
Alapvető kommunikációs gyakorlatok végzése, begyakorlása (pl. 
reklamáció intézése a garanciális feltételek figyelembevételével, üzleti 
kapcsolatépítő megbeszélés, stb.) 
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11.3.3. Dokumentumok kitöltése     30 óra/30 óra 
Számlaformátumok megismerése 
A készpénzes számlatömb felépítése, nyomtatványtípusa, sorszámozása 
A készpénzes számlatömbben található információk fontossága, tartalmi 
irányultsága (a számlakibocsátó, a vevő adatai, a számlázott termék vagy 
szolgáltatás adatai, dátumok) 
Az átutalásos számlatömb felépítése, nyomtatványtípusa, sorszámozása, 
példányszáma 
Az átutalásos számlatömbben található információk tartalmi 
irányultsága 
Elektronikus számla formátuma, tartalmi elemei, kitöltésének szabályai, 
archiválása 
Elektronikus számla kibocsátás, aláírás 
Rontott számla érvénytelenítése (sztornírozás) 
Szállítólevél nyomtatványtípusa, kitöltésének fontossága, példányszáma, 
átvétel igazolásának módja 
Készpénzes számlakitöltési gyakorlatok különböző tételekhez 
Átutalásos számlakitöltési gyakorlatok különböző tételekhez 
Elektronikus számlakitöltő gyakorlatok, számlaarchiválás 

  
11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Informatika szaktanterem 
 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  
1.2. kiselőadás   x  
1.3. megbeszélés x x   
1.4. szemléltetés  x x  
1.5. projekt x x   
1.6. házi feladat x    
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x    

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

 x   

1.3. Információk önálló rendszerezése x    

1.4. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. Tesztfeladat megoldása x    

3. Komplex információk körében     

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

x    

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

x x   

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x   
4.3. Csoportos versenyjáték  x   
5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorlása x    
6. Szolgáltatási tevékenységek körében     

6.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 
esetmegfigyelés 

x    

6.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 
felügyelet mellett 

x    

 
 

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

A  
10487-12 azonosító számú, 
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Karosszérialakatos feladatai 

megnevezésű 
 

szakmai követelménymodul 
 

tantárgyai, témakörei 
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A 10487-12 azonosító számú, Karosszérialakatos feladatai megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 
fejlesztendő kompetenciák 
 

10487-12 
Karosszérialakatos 

feladatai 

Karosszérialakatos szakmai ismeret 
Karosszérialakatos szakmai 

gyakorlat 
Já
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sm
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K
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K
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V
éd

őg
áz

os
 h

eg
es

zt
és

ek
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V
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lé
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K
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ítá

so
k 

FELADATOK 
Gondoskodik a gépjármű 
megfelelő rögzítéséről, 
felméri az elvégzendő 
munkákat, megállapítja a 
javítás technológiai 
részleteit 

 x x          x  x x x x x 

Védi az autó elektromos 
rendszerét és a javítást nem 
igénylő elemeket 

         x   x x x x x x x 

Megtervezi a javítás 
munkafolyamatát, 
eltávolítja, leszereli az 
akadályozó és díszítő 
elemeket 

 x           x x x x x x x 

Lebontja/visszaépíti a 
kárpitokat és a 
szerelvényeket, szőnyeget, 
belső burkolatot ki-, 
beszerel 

        x    x x  x x x  

Ajtótartozékokat (kilincs, 
központi zárak, 
ablakemelő), lámpatestet 
cserél  

            x   x x x  

1131 



 

Ki- és beszereli az 
elektromos perifériákat (pl. 
utastér világítás, 
rádióantenna stb.), 
biztonságtechnikai 
berendezéseket (légzsákok, 
feszítő, biztonsági övek, 
stb.) 

        x x x  x   x x x  

Ki- és beszereli a hűtőket, 
semlegesíti a 
légkondicionáló 
berendezést 

        x        x x  

Ki- és beszereli a 
fődarabokat (tüzelőanyag-
tartály, üvegek, első és 
hátsó futóművek) 

 x   x             x  

Oldható kötéssel rögzített 
karosszériaelemeket 
(lökhárító, sárvédő, 
motorház- és csomagtér 
tető, oldalajtók, vonóhorog, 
kipufogó) cserél (lebont, 
visszaszerel) 

       x    x x   x x  x 

Nem oldható kötéssel 
rögzített 
karosszériaelemeket 
(homlokfal, első és hátsó 
váznyúlvány, ajtóoszlop, 
doblemez, oldalfal, 
tetőlemez, hátfal) cserél 
(lebont, visszaszerel) 

      x          x x  

Karosszériaegységet 
összeépít 

    x  x           x  

Karosszériát ragasztással 
javít 

 x                 x 

Elvégzi a vázjavítást  x x x          x  x    
Sérült karosszériaelemeket 
egyenget hidegen, melegen 

 x              x x x  

Utastérváz kereteket 
nyomatással méretre állít 

 x   x             x  

Sérült karosszériaelemet 
ónozással javít 

 x              x   x 

Javítóívet, küszöböket 
cserél 

 x           x    x   

Fenéklemezt, kipufogót, 
karosszéria alvázat, 
védőelemeket, javít 

 x     x      x      x 

Méretre állítja a 
karosszériaelemeket, 
karosszériát méretre húzat, 
vonalba állít 

 x              x  x  
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Elvégzi a kézi forgácsolást 
(ponthegesztések lefúrása, 
beépítendő új elem méretre 
vágása), karosszéria 
részelemeket készít (pl. 
küszöb, lemezfolt) 

x x           x   x x x  

Elvégzi a hegesztési 
munkálatokat 

     x x       x x     

Beméri, és méretre állítja a 
futómű felfüggesztési 
pontjait 

       x          x  

Elvégzi az alváz- és 
üregvédelmet, valamint 
helyreállítja a zajvédelmet a 
javítás helyén 

  x         x        

Szelektív 
hulladékgazdálkodást 
folytat 

            x   x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Matematikai, fizikai 
alapfogalmak 

x x  x x x              

Fizikai alapfogalmak      x  x    x        
Metallurgiai alapismeretek      x x       x      
Acélminőségi ismeretek x     x x             
Kémiai alapismeretek      x x      x    x   
Alapanyagok (fa, üveg, 
műanyag, alumínium, 
szabványos, normál, és 
speciális profilok) 

x           x       x 

Speciális anyagok 
(öntőgyanták, szintetikus 
gumik, lakkok, 
tömítőanyagok, hang- és 
hőszigetelő anyagok, 
technológiai 
adalékanyagok) 

x           x       x 

Oldható kötések x        x x x x       x 
Szegecskötések x        x x x x        
Ragasztott kötések x                  x 
Forrasztott kötések x         x x         
Hegesztett kötések x            x x x x x x  
Fogaskerékhajtás és 
szíjhajtás 

x           x        

Csigahajtás x           x        
Karosszérialakatos gépi 
eszközök (emelő, hajlító, 
vágó, egyengető gépek, 
hegesztő berendezések) 
használata 

 x x x x x x x       x x x x x x 

Karosszérialakatos 
kisgépek (csavarozók, 

           x x      x 
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fúrógépek, sarokcsiszolók, 
lemezollók, szegecselők, 
kézi fűrészek) használata 
Karosszérialakatos 
szerszámok (kalapács, ülék, 
feszítőkanál, egyengető vas, 
csavarhúzó, véső, vágó, 
csavarkulcs) használata 

           x x   x x x  

Mechanika            x x   x x x x 
Dinamika és kinematika                    
Megmunkálási 
alapismeretek 

   x x        x      x 

Hibafeltárás, diagnosztika                    
Kisebb karosszériajavítási 
technológiák 

 x  x         x       

Koccanásos sérülések  x               x   
Részelem és elemcserés 
javítások (korrózió miatt) 

               x x x  

Anyagokkal kapcsolatos 
veszélyek és ártalmak 

            x x x x x x x 

Veszélyes 
munkafolyamatok, 
technológiák 

            x x x x x x x 

Hulladék fogalma  x x x                
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai és köznyelvi 
beszédkészség, 
szövegértés, kommunikáció 

x x x x x x x x x x x x        

Idegen nyelvű 
géphasználati feliratok, 
hegesztési varrattípusok, 
munka-, környezet- és 
tűzvédelemmel kapcsolatos 
jelképek értelmezése, 
megértése 

      x x  x x         

Szakmai műszaki rajz 
olvasása, értelmezése, 
szabadkézi rajzolás 

x x                  

Elemi számolási készség, 
mennyiségérzék 

  x   x       x x x x x x x 

Szakmaspecifikus gépek, 
eszközök, berendezések, 
szerszámok és 
védőfelszerelések 
használata 

            x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Kézügyesség             x x x x x x x 
Mozgáskoordináció             x x x x x x x 
Precizitás             x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
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Segítőkészség           x x      x  
Közérthetőség  x         x x        

xMÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Logikus gondolkodás  x x x x x   x x x x x   x x x x 
Hibakeresés 
(diagnosztizálás) 

               x x x  

Módszeres munkavégzés             x x x x x x x 
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12 Karosszérialakatos szakmai ismeret    392 óra/420 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 
12.1. A tantárgy tanításának célja 

A karosszérialakatos szakmai ismeret tantárgy tanításának alapvető célja a 
szakmát tanulók munkavégzés során alkalmazandó szakmai és 
technológiai ismereteinek (járműkarosszériák ismerete, különféle javítási 
technológiák ismerete, hegesztési ismeretek, szerelési ismeretek, valamint a 
karosszérialakatos szakmához szükséges gépek eszközök, berendezések és 
szerszámok ismerete) készségszintű kialakítása, melyek birtokában képesek 
lesznek a különféle karosszériajavítások elvégzésére. 

 
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Alapvető matematikai, fizikai, kémiai, metallurgiai ismeretek, fémalakítási, 
fémmegmunkálási ismeretek, szakrajzi, műszaki ábrázolási és szerkesztési 
ismeretek, melyek birtoklása, valamint gyakorlatias gondolkodásmód 
szükségesek a tantárgy teljesítéséhez. 

 
12.3. Témakörök  
 
12.3.1. Járműismeret       36 óra/36 óra 

Gépjárművek fogalma 
Csoportosításuk (legáltalánosabb felosztás személygépjárművek és 
haszongépjárművek) 
Személygépjárművek 
Tehergépkocsi 
Személyszállító közúti gépjárművek 
Autóbuszok 
Motorkerékpárok és robogók 
Az áruszállító közúti járművek 
Kocsiszekrény kialakítások 
Zárt karosszériafajták 
Nyitott karosszériafajták 
Kombi karosszériafajták 
Egyterű gépjárművek 
Az egyéb kategória 
Karosszériák (alvázkeretes, félönhordó, önhordó) 
A karosszérialakatos szakmában alkalmazott anyagok 
A karosszériák hagyományos anyagai 
A karosszériák legújabb, korszerű anyagai 
Alumínium a karosszériagyártásban 
Alumínium karosszéria elemmel rendelkező járművek 
Teljes alumínium karosszériák 
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Vázszerkezetek, kialakításuk szabályai, gyártáshoz használt anyagok, 
tulajdonságai 
Burkolóelemek kialakításai, mechanikai és esztétikai követelmények 
Gépjárművek felépítményei 
Utastér kialakítások, biztonsági követelményei 

   
12.3.2. Javítástechnológiai ismeretek     36 óra/36 óra 

Javítás fogalma, csoportosítása, alkalmazása a karosszériajavításnál 
A gépjárművek rögzítési módjainak (kiékelés, bakolás, rögzítő fékezés, 
húzató padra, egyengető rendszerre történő felfogatás) megismerése, 
javítási technológiához történő választása, a rögzítés folyamata, 
biztonságtechnikája 
Sérülések felmérésének módjai, kis-, közepes, és nagyjavítások esetében 
Elhasználódás (korrózió) miatti javítások technológiái 
Előrajzolás technológiái 
Koccanásos javítások technológiái  
Karambolos javítások technológiái  
Gépjárművek alépítményeinek kialakítási módjai, vizsgálóberendezései, 
javítási technológiái 
Egyengetéses javítások technológiái 
Részelemcserés javítási technológiák 
Teljes elemcserés javítási technológiák 
Gépjárművek szélvédőinek, oldalüvegeinek rögzítési módjai, azok 
szerelési technológiái 
Gépjárművek tüzelőanyag tartályainak elhelyezése a karosszériában, 
ezekkel kapcsolatos szerelési technológiák 
Gépjármű fődarabok (futóművek, motorok) működésének, beállításának 
ismerete a javítás utáni szerelési technológiái 
Korszerű ragasztási technológiák, (műanyag karosszériák, feszített 
lemezburkolatok rögzítése) 

   
12.3.3. Javítások előkészítése      36 óra/36 óra 

Sérülések helyének megállapítása és nagyságának felmérése 
Vázak sérülései, javítási munkák előkészítése 
Vázak sérülései 
Elhasználódás (korrózió) okozta sérülések felmérése meghatározása 
Karambol okozta sérülések felmérése meghatározása 
A karosszérialakatos munkák előkészítése 
A sérült vázak hibafelvétele 
Javítandó rész és részelem előkészítése  
Részelem beillesztés, rögzítés  
Teljes elemcserés javítások előkészítése 
Javítás húzatópadon 
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A javításhoz használt eszközök, berendezések, anyagok és szerszámok 
Javítási technológia meghatározása, kiválasztása 
Szükséges eszközök, berendezések, szerszámok meghatározása 
Gépjármű rögzítése (rögzítési módok és javítási technológiák kapcsolata) 
A javítást akadályozó elemek eltávolítása (szerelési technológia 
kiválasztása) 

   
12.3.4. Kisjavítások        36 óra/36 óra 

Kisjavítások rendszerezése 
Korrózió okozta sérülések javításai 
Korróziós kár felmérése 
Szükség szerinti megbontások 
Javítási technológia meghatározása 
Javítófolt készítés (anyagválasztás, előrajzolás folyamata, folt 
kivágásának módjai) 
Korróziós rész kivágása (kivágási technológiák, eszközök, szerszámok) 
Javító folt illesztése (mérések, rögzítés, hegesztések, ellenőrzések) 
Koccanásos sérülések javításai 
Sérülések felmérése, javítási technológiaválasztás 
Helyszíni javítások, megbontásos (elem leszereléses javítások) 
Szerszámok, eszközök megválasztása (sérülés nagyságától, 
elhelyezkedésétől függően) 
Egyengetési technológiák (gépek, szerszámok használata, 
felületellenőrzések) 
Javítások utáni felületkezelések (salaktalanítás, köszörülés, füllerezés, 
alapozás) 

   
12.3.5. Közepes és nagyjavítások     28 óra/28 óra 

Közepes és nagyjavítások fogalma 
Közepes és nagyjavítások szükségessége 
Tervszerű és előre nem tervezett javítások 
Részelemcserés javítások technológiái 
Javítandó rész és részelem előkészítése (mérés, kivágási technológiák, 
illesztések, ellenőrzések) 
Részelem beillesztés, rögzítés (méretellenőrzés, rögzítési technológiák) 
Teljes elemcserés javítások technológiái 
A technológiák alkalmazásának feltételrendszere 
Technológiai folyamatok (sárvédők, küszöbök, homlokfalak, hátfalak, 
oszlopok, motor- és csomagtér fedelek, lökhárítók) 
Vázrendszer sérülések javítási technológiái 
Sérülések felmérései (mérőrendszerek alkalmazása) 
A javítás technológiai folyamatai és eszközei, szerszámai (húzatópadok) 

1138 



 

Vázépítési rendszerek, vázépítéshez használt szerkezeti elemek 
anyagainak, tulajdonságainak, beépítési szabályainak megismerése 
Korszerű ragasztási technológiák megismerése, műanyag karosszériák 
javítása ragasztással, feszített lemezburkolatok rögzítése ragasztott 
kötéssel 
A méretre állítás fogalma, illeszkedése a technológiai sorban 
Az alkalmazás szükségességének indokai (elemek közötti rések 
párhuzamossága, szimmetriai előírások, stb.) 

   
12.3.6. Hegesztési alapismeretek      36 óra/36 óra 

Hegesztés fogalma, hegeszthető anyagok 
Anyagok hegeszthetősége 
Az ötvöző anyagok hatása a hegeszthetőségre 
Hegesztőanyagok (pálcák, huzalok) kialakítása, összetétele 
Hegesztőanyag választás szabályai 
Bevonatok szerepe 
Védőgázok szerepe fajtái 
Az ívhegesztés villamosságtani alapjai 
Az ívhegesztés elve 
A villamos ív tulajdonságai 
Az egyes hegesztő eljárások (inert és aktív védőgázos ívhegesztések, 
bevont elektródás ívhegesztések, argon védőgázos wolfram- és 
fogyóelektródás ívhegesztések, ponthegesztések, lánghegesztés, 
valamint kemény és lágyforrasztás) technológiáinak, berendezéseinek, 
segédanyagainak, használati területeinek szakma specifikus átismétlése 
és kiegészítése 
A hegesztésre vonatkozó biztonságtechnikai (munka-, tűz- és 
környezetvédelmi) előírások, alkalmazási követelmények 

   
12.3.7. Hegesztési technológiák      36 óra/32 óra 

Lánghegesztés 
A lánghegesztés technológiája 
Balra hegesztés technológiája 
Jobbra hegesztés technológiája 
Hegesztőláng szerepe, beállítása  
Lánghegesztés eszközei 
A hegesztendő alapanyag előkészítése 
Forrasztás 
Forrasztás technológiája  
Forrasztás eszközei 
A forrasztandó alapanyagok előkészítése 
Ívhegesztés 
Az ívkeltés módja 
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Az elektróda leolvadásának folyamata 
Villamos ívhegesztés eszközei 
Védőgázos hegesztés 
A védőgázos hegesztési eljárások csoportosítása 
MIG és MAG védőgázos hegesztő eljárások gépei, berendezései, 
segédeszközei, technológiái  
Argon védőgázos hegesztő eljárások (AWI és AFI) gépei, berendezései, 
segédeszközei, technológiái 
A védőgáz hatása a varrat alakjára 
Hegesztési adalékanyagok 
Villamos ellenállás-hegesztés 
Görgős vonalhegesztés 
Ponthegesztés 

   
12.3.8. Szerelési technológiák, szerszámok    22 óra/36 óra 

Oldható kötésekkel rögzített karosszéria-elemek, burkolóelemek 
szerelési technológiái 
Nem oldható kötésekkel rögzített karosszéria elemek, burkolóelemek 
szerelési technológiái 
Gépjármű futóműveinek szerelési technológiái 
Nem hajtott merev tengelyek szerelési technológiái 
Hajtott merev tengelyek szerelési technológiái 
Független kerékfelfüggesztések szerelési technológiái 
Kipufogó rendszerek szerelési technológiái 
Gépjárművek tüzelőanyag-tartályainak szerelési technológiái 
Gépjárművek szélvédőinek, ajtók üvegeinek és oldal üvegeinek szerelési 
technológiái 
Gépjárművek különböző húzatópadra szerelésének technológiái 
A végrehajtáshoz szükséges eszközök, szerszámok, segédanyagok 
használatával kapcsolatos ismeretek  
A szereléshez szükséges karosszérialakatos speciális szerszámok 
A javításokhoz használt eszközök, szerszámok, berendezések, anyagok, 
segédanyagok és szerszámok ismerete 

   
12.3.9. Utasterek szerelési ismeretei     36 óra/36 óra 

Gépjármű utasterek kárpitozott elemeinek (tetőkárpit, szőnyegek, oszlop 
kárpitok, stb.) ki- és visszaszerelési technológiái 
Gépjármű motorterek kárpitozott elemeinek, kárpitjainak ki- és 
visszaszerelési technológiái 
Gépjármű csomagterek kárpitozott elemeinek, kárpitjainak ki- és 
visszaszerelési technológiái 
Ajtók, ajtótartozékok kilincsek, zárak, ablakemelők szerelési módjai 
Szerelvények műszerfal, kardán burkolatok szerelési módjai 
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Első és hátsó ülések ki- és visszaszerelési technológiái 
Utastérfülkék zajvédelméhez használt anyagok, ezek beépítési módjai, 
helyreállítás során használt eszközök, szerszámok 

   
12.3.10. Elektromos berendezések szerelési ismeretei  36 óra/36 óra 

Járművek világításának első fényszórók javításhoz szükséges mértékű 
megbontási, visszaszerelési ismeretek 
Hátsólámpák rendszámvilágítás ki- és visszaszerelési technológiái 
Utastér világítások javításhoz szükséges mértékű megbontási, 
visszaszerelési ismeretek 
Irányjelző berendezések ki- és visszaszerelési technológiái 
Gépjármű áramellátásának javításhoz szükséges mértékű megbontási, 
visszaszerelési ismeretek 
Gépjármű fűtő, hűtő berendezéseinek (fűtőmotor, hűtő ventilátor) 
javításhoz szükséges mértékű megbontási, visszaszerelési ismeretek 
Légkondicionáló berendezések javításához, cseréjéhez szükséges 
szerelési ismeretek 
Egyéb elektromos rendszereinek (ablakemelés, központi zár, riasztó, stb.) 
javításhoz szükséges mértékű megbontási, visszaszerelési ismeretek 

   
12.3.11. Biztonságtechnikai berendezések szerelési ismeretei 18 óra/36 óra 

Hűtők javításához, cseréjéhez szükséges szerelési ismeretek  
Vezetőoldali (kormány) légzsák ki- és visszaszerelési ismeretei és 
biztonsági előírásainak ismerete 
Utas oldali légzsák ki- és visszaszerelési ismeretei és biztonsági 
előírásainak ismerete 
Oldal és függöny légzsákok ki- és visszaszerelési ismeretei és biztonsági 
előírásainak ismerete 
Mechanikus működtetésű övfeszítők ki- és visszaszerelési ismeretei és 
biztonsági előírásainak ismerete 
Elektronikus működésű pirotechnikai övfeszítők ki- és visszaszerelési 
ismeretei és biztonsági előírásainak ismerete 
Gépjárművek tüzelőanyag tartályainak elhelyezése a karosszérián, 
ezekkel kapcsolatos szerelési, biztonságtechnikai és környezetvédelmi 
ismeretek 

   
12.3.12. Karosszériaszerelési ismeretek    36 óra/36 óra 

Gépjárművek alépítményeinek javításához, cseréjéhez szükséges 
szerelési ismeretek 
Gépjárművek felépítményeinek javításához, cseréjéhez szükséges 
szerelési ismeretek 
Önhordó karosszériák javításához, cseréjéhez szükséges szerelési 
ismeretek 
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Részlegesen önhordó karosszériák javításához, cseréjéhez szükséges 
szerelési ismeretek 
Gépjármű fődarabok (futóművek, motorok) működésének, beállításának 
ismerete a javítás utáni szerelési műveleteket követően 
Gépjárművek szélvédőinek, ajtóüvegeinek és oldalüvegeinek javítása és 
azok szerelési ismerete 
Járműkarosszériák javítása témakörön belül az oldható kötéssel rögzített 
karosszériaelemek (első és hátsó sárvédők, motor és csomagtér tetők, 
első és hátsó lökhárítók, stb.) le- és felszereléséhez szükséges szerelési 
ismeretek 
Járműkarosszériák javítása témakörön belül a nem oldható kötéssel 
rögzített karosszériaelemek (első és hátsó sárvédők, homlokfalak, 
hátfalak, ajtóborítások stb.) javításához, cseréjéhez le felszereléséhez 
szükséges szerelési ismeretek 
Vázépítési rendszerek, vázépítéshez használt szerkezeti elemek 
anyagainak, tulajdonságainak, beépítési szabályainak megismerése 
A javításokhoz használt eszközök, szerszámok, berendezések, anyagok, 
segédanyagok és szerszámok ismerete 

   
12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Karosszérialakatos szaktanterem 
 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   x  
1.2. kiselőadás  x x  
1.3. megbeszélés  x x  
1.4. vita  x x  
1.5. szemléltetés  x x  
1.6. projekt x    
1.7. kooperatív tanulás  x   
1.8. szimuláció   x  
1.9. házi feladat x    
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 

Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x  x  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

 x x  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok 

    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 
kérdésekre 

 x x  

2.3. Tesztfeladat megoldása x    

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 
felkészüléssel 

 x   

3. Képi információk körében     
3.1. Gépészeti rajz értelmezése x    
3.2. Terítékrajz készítés tárgyról x    

4. Komplex információk körében     

4.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 
alapján 

x    

4..2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

 x x  

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x   

5.2. Csoportos versenyjáték  x   
 

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

13 Karosszérialakatos szakmai gyakorlat    776 óra/848 óra* 
*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 
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13.1. A tantárgy tanításának célja 

A karosszérialakatos szakmai gyakorlat tantárgy tanításának alapvető célja 
a karosszérialakatos javítási technológiák, szerelési és hegesztési 
technológiák végzésének készségszintű elsajátíttatása a szakmát tanulókkal. 
Jártasság megszerzése a szakképesítés gyakorlása során használatos 
szerszámok, eszközök, gépek szakszerű használata tekintetében. 

 
13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Karosszérialakatos szakmai ismeretek, hegesztési és szerelési ismeretek, 
alapvető számolási készség, szerkesztési, lemez megmunkálási és 
lemezalakítási ismeretek 

 
13.3. Témakörök  

 
13.3.1. Korrózió okozta sérülések javítása   140 óra/136 óra 

Korrózió okozta sérülések szemrevételezése hiba-megállapítása javítási 
módszer meghatározása. 
Forgács nélküli lemezalakítási technológiák (lemezhajlítás, peremezés, 
domborítás, ívelés, stb.) megismerése, begyakorlása, végzése  
Korrózió okozta sérülések javítása foltozással 
Küszöbrészek, lemezfoltok készítése korrózió okozta sérülések 
javításához, az elkészült javító darabok beépítése 
Korrodált sérülésekből eredő kipufogó javítási feladatok elsajátítása, 
begyakorlása 
Korrózió okozta sérülések javítása részelem cserével 
Korrodált sérülésekből eredő javítási feladatok javítóívek, részelemek 
beépítésének elsajátítása, begyakorlása 
Korrózió okozta sérülések javítása teljes elem cserével 
Felfekvő felületek peremek csatlakozó részek előkészítése javítása a teljes 
elemcsere esetén 
Zajvédelemhez használt anyagokkal történő munkavégzés (méretre 
vágás, illesztés, beszerelés, rögzítés, stb.) begyakorlása  
Javított karosszériarészek tisztítása, védőbevonattal történő ellátása, 
technológiai 
Sérült oldható kötésekkel rögzített karosszéria-elemek, burkolóelemek 
szerelési technikáinak elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos 
tanműhelyben, szakműhelyben 
Sérült, nem oldható kötésekkel rögzített karosszéria elemek, 
burkolóelemek szerelési technikáinak elsajátítása, begyakorlása 
karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben . 

  
13.3.2. Védőgázos hegesztések     140 óra/140 óra 
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A hegesztési eljárások alkalmazása gépjárművek javítása során 
karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 
Hegesztés megismerése, hegeszthető anyagok kiválasztása 
Hegesztési adalékanyagok használata 
A védőgázos hegesztési eljárások csoportosítása 
MIG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása hegesztő műhelyben 
MAG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása hegesztő műhelyben 
WIG- hegesztő eljárások begyakorlása hegesztő műhelyben 
Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása begyakorlása 
hegesztő műhelyben 
Argon védőgázos hegesztő eljárások (AWI és AFI) begyakorlása 
hegesztő műhelyben 
Függőleges hegesztési technika begyakorlása 
Fej feletti hegesztési technika begyakorlása 
A hegesztési eljárások alkalmazása - különös tekintettel az alumínium 
karosszéria-elemek hegesztésére - gépjárművek javítása során 
karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

  
13.3.3. Egyéb hegesztési technológiák    68 óra/68 óra 

Ponthegesztések, lánghegesztés, valamint kemény és lágyforrasztás) 
technológiáinak, berendezéseinek, segédanyagainak, használati 
területeinek szakma specifikus átismétlése és kiegészítése 
Lánghegesztő eljárás berendezéseinek, azok működésének, kezelésének 
megismerése 
Lánghegesztési technikák (jobbra hegesztés, balra hegesztés), 
lángbeállítások elsajátítása 
Lánghegesztés végzése karosszérialakatos tanműhelyben, 
szakműhelyben 
Pontmelegezés alkalmazása 
A lágy- és keményforrasztás eszközeinek, hozag- és segédanyagainak, 
technológiájának megismerése 
Ónozással történő karosszéria-elem javítás elsajátítása, begyakorlása 
Ellenállás hegesztő eljárások- különös tekintettel az ellenállás 
ponthegesztésre- begyakorlása hegesztő műhelyben 
Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása 
Hegesztési technikák (függőleges, fej feletti, stb.) begyakorlása 
A hegesztési eljárások alkalmazása gépjárművek javítása során 
karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 
Technológiák alkalmazása a karosszériajavító tevékenység során 
karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

   
13.3.4. Vázsérülések javításai     92 óra/132 óra 
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Vázsérülések hiba megállapítási technikáinak begyakorlása, 
döntésképesség megalapozása a javításra szoruló részek nagyságának 
megállapítása érdekében 
Sérült alvázak javításának megtanulása és begyakorlása 
karosszérialakatos tanműhelyben, karosszériajavító műhelyben 
Sérült felépítmények javításának megtanulása és begyakorlása 
karosszérialakatos tanműhelyben, karosszériajavító műhelyben 
Sérült önhordó karosszériák javításának megtanulása és begyakorlása 
karosszérialakatos tanműhelyben, karosszériajavító műhelyben 
Sérült rácsos kocsiszekrény vázszerkezet javításának megtanulása és 
begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, karosszériajavító 
műhelyben 
Vázsérülések javításának (húzatás, egyengetés, vázrész pótlás, csere) 
megtanulása és begyakorlása karosszériajavító műhelyben 
Vázak sérülései, javítási munkák előkészítése begyakorlása 
karosszériajavító műhelyben 
Húzatópadon történő vázsérülések javításának megismerése, elsajátítása, 
begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, karosszériajavító 
műhelyben 

   
13.3.5. Korrodált vagy koccanásos sérülések javításai 144 óra/148 óra 

Elhasználódás (korrózió) miatti, koccanásos és karambolos javítások 
technológiái (javítási lépések sorrendjei) 
Sérült, korrodált karosszériák, vázak javítása érdekében a fődarabok 
szükséges mértékű megbontásának, kiszerelésének, valamint 
visszaszerelésének begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, 
végzése karosszérialakatos szakműhelyben 
Korrodált vagy koccanásos sérülésekből eredő javítási feladatok 
(javítóívek beépítése, küszöbjavítások, lemezfoltok alkalmazása, 
fenéklemez javítások, kipufogó javítások, stb.) elsajátítása, begyakorlása 
Járműkarosszériák sérüléseinek javításához az elektromos perifériák 
(lámpatestek, irányjelzők, egyéb elektromos berendezések), szükséges 
mértékű megbontásának, visszaépítésének begyakorlása iskolai 
szaktanműhelyben, végzése karosszérialakatos műhelyben 
A karosszériajavítást akadályozó egyéb elemek szerelésének 
begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, végzése 
karosszérialakatos szakműhelyben 
Küszöbrészek, lemezfoltok stb. készítése korrózió okozta sérülések 
javításához, az elkészült javító darabok beépítése 
Koccanásos sérülésekből eredő javítási feladatok (javítóívek beépítése, 
küszöbjavítások, lemezfoltok alkalmazása, fenéklemez javítások, 
kipufogó javítások, stb.) elsajátítása, begyakorlása 
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Tüzelőanyag tartály szerelési folyamatának, biztonságtechnikájának, 
tűzvédelmi előírásainak elsajátítása  
Javított karosszériarészek tisztítása, védőbevonattal történő ellátása, 
technológiai folyamatának elsajátítása, a megfelelő szerszámok 
kiválasztása, használata 

   
13.3.6. Karambolos közepes és nagy sérülések javításai 144 óra/144 óra 

Sérülések felmérésének módjai, karambolos, közepes, és nagyjavítások 
esetén 
Vázsérülések hiba-megállapítási technikáinak begyakorlása, 
döntésképesség megalapozása a javításra szoruló részek nagyságának 
megállapítása érdekében 
A méretre állítás fogalma, illeszkedése a technológiai sorban 
Járműkarosszériák sérüléseinek javításához az elektromos perifériák 
(lámpatestek, irányjelzők, egyéb elektromos berendezések), motorhűtők, 
légkondicionáló berendezések és biztonságtechnikai berendezések 
(utastér biztonsági berendezései, riasztók stb.) szükséges mértékű 
megbontásának, visszaépítésének begyakorlása iskolai 
szaktanműhelyben, végzése karosszérialakatos műhelyben 
Ragasztott szélvédők szerelési technológiájának elsajátítása 
Vázsérülések javításának (húzatás, egyengetés, vázrész pótlás, csere) 
megtanulása és begyakorlása karosszériajavító műhelyben 
Húzatópadon történő javítások megismerése, elsajátítása, begyakorlása 
karosszérialakatos tanműhelyben 
Műanyag karosszéria-elemek, feszített lemezburkolatok ragasztással 
történő javítási technológiáinak megismerése, elsajátítása, begyakorlása 
karosszérialakatos tanműhelyben 
Különféle járműveken a rögzítések (kiékelés, bakolás, rögzítő fékezés, 
húzató padra, egyengető rendszerre történő felfogatás) gyakorlása 
szakműhelyben 
A végrehajtáshoz szükséges karosszérialakatos speciális szerszámok 
használatának begyakorlása 
A karosszériajavítást akadályozó egyéb elemek szerelésének 
begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, végzése 
karosszérialakatos szakműhelyben 

   
13.3.7. Speciális anyagú karosszériajavítások   48 óra/84 óra 

Alumínium karosszériaelemek hideg egyengetéssel történő javítási 
technológiáinak megismerése, elsajátítása, begyakorlása 
karosszérialakatos tanműhelyben 
Alumínium karosszériaelemek meleg egyengetéssel történő javítási 
technológiáinak megismerése, elsajátítása, begyakorlása 
karosszérialakatos, tanműhelyben, szakműhelyben 
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Alumínium karosszériák részelemmel történő javítási technológiáinak 
megismerése, elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos 
tanműhelyben, szakműhelyben 
Alumínium karosszériák történő elemcserés javítási technológiáinak 
megismerése, elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos 
tanműhelyben, szakműhelyben 
Húzatópadon történő alumínium karosszéria javítás megismerése, 
elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, 
szakműhelyben 
Műanyag karosszéria-elemek hegesztéssel történő javítási 
technológiáinak megismerése, elsajátítása, begyakorlása 
karosszérialakatos tanműhelyben 
Műanyag karosszéria-elemek ragasztással történő javítási 
technológiáinak megismerése, elsajátítása, begyakorlása 
karosszérialakatos tanműhelyben 
Műanyag karosszéria elem csere javítási technológiáinak megismerése, 
elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, 
szakműhelyben 
A hegesztési eljárások alkalmazása - különös tekintettel az alumínium 
karosszéria-elemek hegesztésére - gépjárművek javítása során 
karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

   
13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Karosszérialakatos tanműhely 
Karosszérialakatos kisüzemi termelőhely 
Karosszérialakatos nagyüzemi termelőhely 
 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 
szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 
és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 
pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x   
1.4. megbeszélés x x   
1.6. szemléltetés x x   
1.7. projekt x    

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
(ajánlás) 
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Sor-
szám 

Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 
szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 
felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 
pontosítása) 

Eg
yé

ni
 

C
so

po
rt

- 
bo

nt
ás

 

O
sz

tá
ly

- 
ke

re
t 

1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek     

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 
jegyzeteléssel 

x x   

1. 2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 
feldolgozása 

x x   

1.3. Információk önálló rendszerezése x    

1.4. 
Információk feladattal vezetett 
rendszerezése 

x x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 
tevékenységek, feladatok     

2.1. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 
szóban 

x x   

3. Képi információk körében     
3.1. terítékrajz értelmezése x x   
3.2. terítékrajz elemzés, hibakeresés x x   

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

4..2. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 
felkészülés után 

 x   

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 
irányítással 

 x   

6. Gyakorlati munkavégzés körében     
6.1. Műveletek gyakorlása x    

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 
alapján 

x x   

7. Szolgáltatási tevékenységek körében     

7.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 
felügyelet mellett 

x x   

 
 

13.6. A tantárgy értékelésének módja 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja 
szerinti értékeléssel.” 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  
 

I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 
1/9. évfolyamot követően 140 óra 

2/10. évfolyamot követően 140 óra 
 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 
 
Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

 
10162-12 

Gépészeti alapozó feladatok 
 

Gépészeti alapozó gyakorlat 

Anyagvizsgálatok 

Fémek alakítása kézi forgácsolással 

Fémek alakítása gépi forgácsolással 

Fémek forgács nélküli alakítása  

Alapszerelések végzése 

 
10166-12 

Gépészeti kötési feladatok 
 

Kötéskészítési gyakorlat 

Kötéskészítési műveletek 

Oldható kötések készítése 

Nem oldható kötések készítése 

 
10487-12 

Karosszérialakatos feladatai 
 

Karosszérialakatos szakmai gyakorlat 

Korrózió okozta sérülések javításai 

Védőgázos hegesztések 

Egyéb hegesztési technológiák 

Vázsérülések javításai 

Korrodált vagy koccanásos sérülések 
javításai 
Karambolos közepes és nagy sérülések 
javításai 
Speciális anyagú karosszériajavítások 

A táblázat sorai bővíthetőek. 
 
10162-12 Gépészeti alapozó feladatok* 
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*Három évfolyamos oktatás esetén az 1. évfolyamot követően 
 

Gépészeti alapozó gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 

Anyagvizsgálatok  
Keménységmérés végrehajtása (HB, HW, HR, Poldi) 
 
Fémek alakítása kézi forgácsolással 
Kézi fűrészelés technológiájának gyakorlása  
Kézi vágási technológiák begyakorlása 
Nyírási technológiák végzése 
A fúrás kézi megmunkálási gyakorlatának megismerése 
A reszelés technológiáinak begyakorlása 
A kézi forgácsolás eszközeinek, gépeinek, kézi kisgépeinek karbantartása 
 
Fémek alakítása gépi forgácsolással 
A gépi forgácsoláshoz szükséges anyagok, szerszámok, mérőeszközök 
előkészítése 
Síkesztergálás oldalazással 
Külső, belső hengeres felület esztergálása  
Menetvágás, menetfúrás, menetmetszés 
Mérő és ellenőrző eszközök használata, geometriai mérések 
Síkmarások végzése (ellenirányú, egyenirányú) 
Sorjázási műveletek 
Síkköszörülés 
Megmunkáló gépek kezelése (esztergagép, marógép, síkköszörű, oszlopos vagy 
állványos fúrógép) 
 
Fémek forgács nélküli alakítása 
Peremezés végzése kézzel, gépi eljárással 
Hajlítás végzése kézi és gépi technológiával 
Hengerítés végzése, hengerítő gép kezelése 
Nyíróvágás (nyírás) végzése kéziszerszámai, kézi kisgépei, gépei  
Kivágás végzése, gépi technológiája 
Lyukasztási technológiák (kézi és gépi) végzése 
 
Alapszerelések végzése 
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Alakkal záró kötések szerelése  
Burkolóelemek szerelése 
Szerelések forrasztással (lágyforrasztás, keményforrasztás) 
 

10487-12 Karosszérialakatos feladatai* 
*Három évfolyamos oktatás esetén az 1. évfolyamot követően 

 
Karosszérialakatos szakmai gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 

Korrózió okozta sérülések javításai  
Korrózió okozta sérülések szemrevételezése hiba-megállapítása javítási 
módszer meghatározása. 
Forgács nélküli lemezalakítási technológiák (lemezhajlítás, peremezés, 
domborítás, ívelés, stb.) megismerése, begyakorlása, végzése  
Korrózió okozta sérülések javítása foltozással 
Küszöbrészek, lemezfoltok készítése korrózió okozta sérülések javításához, az 
elkészült javító darabok beépítése 
Korrodált sérülésekből eredő kipufogó javítási feladatok elsajátítása, 
begyakorlása 
Korrózió okozta sérülések javítása részelem cserével 
Korrodált sérülésekből eredő javítási feladatok javítóívek, részelemek 
beépítésének elsajátítása, begyakorlása 
 
Védőgázos hegesztések  
Hegesztés megismerése, hegeszthető anyagok kiválasztása 
Hegesztési adalékanyagok használata 
MIG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása  
MAG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása  
Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása begyakorlása  
Egyéb hegesztési technológiák  
Lánghegesztő eljárás berendezéseinek, azok működésének, kezelésének 
megismerése 
Lánghegesztési technikák (jobbra hegesztés, balra hegesztés), lángbeállítások 
elsajátítása 
Lánghegesztés végzése  
Pontmelegezés alkalmazása 
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A lágy- és keményforrasztás eszközeinek, hozag- és segédanyagainak, 
technológiájának megismerése 
A hegesztési eljárások alkalmazása gépjárművek javítása során  
 
Vázsérülések javításai  
Vázsérülések hiba megállapítási technikáinak begyakorlása, döntésképesség 
megalapozása a javításra szoruló részek nagyságának megállapítása érdekében 
Sérült alvázak javításának megtanulása és begyakorlása. 
 
Korrodált vagy koccanásos sérülések javításai  
Elhasználódás (korrózió) miatti, koccanásos és karambolos javítások 
technológiái (javítási lépések sorrendjei) 
Sérült, korrodált karosszériák, vázak javítása érdekében a fődarabok szükséges 
mértékű megbontásának, kiszerelésének, valamint visszaszerelésének  
Korrodált vagy koccanásos sérülésekből eredő javítási feladatok (javítóívek 
beépítése, küszöbjavítások, lemezfoltok alkalmazása, fenéklemez javítások, 
kipufogó javítások, stb.) elsajátítása, begyakorlása 
Küszöbrészek, lemezfoltok, stb. készítése korrózió okozta sérülések javításához, 
az elkészült javító darabok beépítése 
Koccanásos sérülésekből eredő javítási feladatok (javítóívek beépítése, 
küszöbjavítások, lemezfoltok alkalmazása, fenéklemez javítások, kipufogó 
javítások, stb.) elsajátítása, begyakorlása 
Javított karosszériarészek tisztítása, védőbevonattal történő ellátása, 
technológiai folyamatának elsajátítása, a megfelelő szerszámok kiválasztása, 
használata 
 
Karambolos közepes és nagy sérülések javításai  
Sérülések felmérésének módjai, karambolos, közepes, és nagyjavítások esetén 
Vázsérülések hiba-megállapítási technikáinak begyakorlása, döntésképesség 
megalapozása a javításra szoruló részek nagyságának megállapítása érdekében 
Járműkarosszériák sérüléseinek javításához az elektromos perifériák 
(lámpatestek, irányjelzők, egyéb elektromos berendezések), motorhűtők, 
légkondicionáló berendezések és biztonságtechnikai berendezések (utastér 
biztonsági berendezései, riasztók stb.) szükséges mértékű megbontásának, 
visszaépítésének begyakorlása 
 
Speciális anyagú karosszériajavítások 
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Alumínium karosszériaelemek hideg egyengetéssel történő javítási 
technológiáinak megismerése, elsajátítása, begyakorlása  
Alumínium karosszériaelemek meleg egyengetéssel történő javítási 
technológiáinak megismerése, elsajátítása, begyakorlása  
Műanyag karosszéria-elemek hegesztéssel történő javítási technológiáinak 
megismerése, elsajátítása, begyakorlása  
Műanyag karosszéria-elemek ragasztással történő javítási technológiáinak 
megismerése, elsajátítása, begyakorlása  
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10162-12 Gépészeti alapozó feladatok* 
*Három évfolyamos oktatás esetén az 2. évfolyamot követően 

 
Gépészeti alapozó gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 

Anyagvizsgálatok  
Technológiai próbák végzése 
 
Fémek alakítása kézi forgácsolással 
A kézi forgácsolás technológiái (darabolások, fúrások, reszelések, köszörülések) 
A fúrás kézi megmunkálási gyakorlatának megismerése 
Kézi menetfúrás gépeinek használata 
Köszörülési technológiák végzése 
A kézi forgácsolás eszközeinek, gépeinek, kézi kisgépeinek karbantartása 
 
Fémek alakítása gépi forgácsolással 
Szerszámélezés 
Marási műveletek végzése  
Szerszámbeállítások, szerszámbemérések végzése 
Homlokfelületek marása 
Palástfelületek marása 
Palástköszörülés 
Speciális munkadarab-befogó eszközök, készülékek használata 
Fúrások, furatbővítések 
 
Fémek forgács nélküli alakítása 
Nyomó igénybevétellel alakító eljárások végzése 
Görgős egyengetés végzése, gépkezelés, gépbeállítás 
Hullámosítás végzése gépi eljárással, gépkezelés 
 
Alapszerelések végzése 
Forgó, mozgó egységek szerelése (szíjtárcsák, tengelykapcsolók, hajtások) 
Hegesztőgépek beállítása, üzemeltetése 
Ragasztási technológiák, egy és többkomponensű ragasztóanyagok szakszerű 
alkalmazása 
 

10166-12 Gépészeti kötési feladatok* 
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*Három évfolyamos oktatás esetén az 2. évfolyamot követően 
 

Kötéskészítési gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 

Kötés előkészítési műveletek 
A menetmegmunkálás előkészítő műveleteinek végzése 
Felülettisztítás 
Zsírtalanítás 
Sorjátlanítás 
Alakmegmunkálások 
Hegesztési varratok gyökformáinak kialakítása 
Gépbeállítások 
 
Oldható kötések készítése 
Reteszkötések készítése, szerelése, bontása 
Menetmetszés elsajátítása különféle menetprofilok tekintetében 
A menetmetszés szerszámainak, segédeszközeinek és segédanyagainak 
alkalmazása 
A menetfúrás elsajátítása 
A menetfúrás szerszámainak, segédeszközeinek és segédanyagainak 
alkalmazása 
Rögzítő és mozgató csavarkötések kialakítása 
Csavarbiztosítási módok alkalmazása 
 
Nem oldható kötések készítése 
A szegecselési technológiák és eljárások végzése 
A zsugorkötés szereléstechnológiája zsugorkötés készítés 
A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, forrasztási eljárások végzése 
Hegesztésnél alkalmazott gázok kezelése 
Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, kezelése 
Lángvágás 
Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépeinek, segédeszközeinek, 
segédberendezéseinek üzemeltetése 
Varratfajták készítése 
AWI, AFI hegesztési technológiák használata 
 

10487-12 Karosszérialakatos feladatai* 
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*Három évfolyamos oktatás esetén az 2. évfolyamot követően 
 

Karosszérialakatos szakmai gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 

Korrózió okozta sérülések javításai  
Korrózió okozta sérülések javítása részelem cserével 
Korrodált sérülésekből eredő javítási feladatok javítóívek, részelemek 
beépítésének elsajátítása, begyakorlása 
Korrózió okozta sérülések javítása teljes elem cserével 
Felfekvő felületek peremek csatlakozó részek előkészítése javítása a teljes 
elemcsere esetén 
Zajvédelemhez használt anyagokkal történő munkavégzés (méretre vágás, 
illesztés, beszerelés, rögzítés stb.) begyakorlása  
Sérült oldható kötésekkel rögzített karosszéria-elemek, burkolóelemek szerelési 
technikáinak elsajátítása, begyakorlása  
Sérült, nem oldható kötésekkel rögzített karosszéria elemek, burkolóelemek 
szerelési technikáinak elsajátítása, begyakorlása . 
 
Védőgázos hegesztések  
MIG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása  
MAG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása  
WIG- hegesztő eljárások begyakorlása  
Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása begyakorlása  
Argon védőgázos hegesztő eljárások (AWI és AFI) begyakorlása  
Függőleges hegesztési technika begyakorlása 
Fej feletti hegesztési technika begyakorlása 
A hegesztési eljárások alkalmazása - különös tekintettel az alumínium 
karosszéria-elemek hegesztésére. 
 
Egyéb hegesztési technológiák  
Ónozással történő karosszéria-elem javítás elsajátítása, begyakorlása 
Ellenállás hegesztő eljárások- különös tekintettel az ellenállás ponthegesztésre- 
begyakorlása  
Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása 
Hegesztési technikák (függőleges, fej feletti, stb.) begyakorlása 
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Vázsérülések javításai  
Sérült felépítmények javításának megtanulása és begyakorlása  
Sérült önhordó karosszériák javításának megtanulása és begyakorlása  
Sérült rácsos kocsiszekrény vázszerkezet javításának megtanulása és 
begyakorlása  
Vázsérülések javításának (húzatás, egyengetés, vázrész pótlás, csere) 
megtanulása és begyakorlása  
Húzatópadon történő vázsérülések javításának megismerése, elsajátítása, 
begyakorlása  
 
Korrodált vagy koccanásos sérülések javításai  
Küszöbrészek, lemezfoltok, stb. készítése korrózió okozta sérülések javításához, 
az elkészült javító darabok beépítése 
Tüzelőanyag tartály szerelési folyamatának, biztonságtechnikájának, 
tűzvédelmi előírásainak elsajátítása  
 
Karambolos közepes és nagy sérülések javításai  
Ragasztott szélvédők szerelési technológiájának elsajátítása 
Vázsérülések javításának (húzatás, egyengetés, vázrész pótlás, csere) 
megtanulása és begyakorlása  
Húzatópadon történő javítások megismerése, elsajátítása, begyakorlása 
Műanyag karosszéria-elemek, feszített lemezburkolatok ragasztással történő 
javítási technológiáinak megismerése, elsajátítása, begyakorlása  
 
Speciális anyagú karosszériajavítások 
A hegesztési eljárások alkalmazása - különös tekintettel az alumínium 
karosszéria-elemek hegesztésére - gépjárművek javítása során  
Alumínium karosszériák részelemmel történő javítási technológiáinak 
megismerése, elsajátítása, begyakorlása  
Alumínium karosszériák történő elemcserés javítási technológiáinak 
megismerése, elsajátítása, begyakorlása  
Húzatópadon történő alumínium karosszéria javítás megismerése, elsajátítása, 
begyakorlása  
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II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 
1. évfolyamot követően 160 óra 

 
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 
 
Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

 
10162-12 

Gépészeti alapozó feladatok 

Gépészeti alapozó gyakorlat 

Anyagvizsgálatok 

Fémek alakítása kézi forgácsolással 

Fémek alakítása gépi forgácsolással 

Fémek forgács nélküli alakítása  

Alapszerelések végzése 

 
10166-12 

Gépészeti kötési feladatok 
 

Kötéskészítési gyakorlat 

Kötéskészítési műveletek 

Oldható kötések készítése 

Nem oldható kötések készítése 

 
10487-12 

Karosszérialakatos feladatai 

Karosszérialakatos szakmai gyakorlat 

Korrózió okozta sérülések javításai 

Védőgázos hegesztések 

Egyéb hegesztési technológiák 

Vázsérülések javításai 

Korrodált vagy koccanásos sérülések 
javításai 
Karambolos közepes és nagy sérülések 
javításai 
Speciális anyagú karosszériajavítások 

A táblázat sorai bővíthetőek. 
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10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 
 

Gépészeti alapozó gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 

Anyagvizsgálatok  
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok végzése 
Keménységmérés végrehajtása (HB, HW, HR, Poldi) 
Technológiai próbák végzése. 
 
Fémek alakítása kézi forgácsolással 
A kézi forgácsolás technológiái (darabolások, fúrások, reszelések, köszörülések 
Kézi fűrészelés technológiájának gyakorlása  
Kézi vágási technológiák begyakorlása 
Nyírási technológiák végzése 
A fúrás kézi megmunkálási gyakorlatának megismerése 
Kézi menetfúrás gépeinek használata 
A reszelés technológiáinak begyakorlása 
Köszörülési technológiák végzése 
A kézi forgácsolás eszközeinek, gépeinek, kézi kisgépeinek karbantartása 
 
Fémek alakítása gépi forgácsolással 
A gépi forgácsoláshoz szükséges anyagok, szerszámok, mérőeszközök 
előkészítése 
Síkesztergálás oldalazással 
Külső, belső hengeres felület esztergálása  
Menetvágás, menetfúrás, menetmetszés 
Mérő és ellenőrző eszközök használata, geometriai mérések 
Szerszámélezés 
Marási műveletek végzése  
Szerszámbeállítások, szerszámbemérések végzése 
Homlokfelületek marása 
Palástfelületek marása 
Síkmarások végzése (ellenirányú, egyenirányú) 
Sorjázási műveletek 
Síkköszörülés 
Palástköszörülés 
Speciális munkadarab-befogó eszközök, készülékek használata 
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Fúrások, furatbővítések 
Megmunkáló gépek kezelése (esztergagép, marógép, síkköszörű, oszlopos vagy 
állványos fúrógép) 
 
Fémek forgács nélküli alakítása 
Nyomó igénybevétellel alakító eljárások végzése 
Peremezés végzése kézzel, gépi eljárással 
Hajlítás végzése kézi és gépi technológiával 
Hengerítés végzése, hengerítő gép kezelése 
Görgős egyengetés végzése, gépkezelés, gépbeállítás 
Hullámosítás végzése gépi eljárással, gépkezelés 
Nyíróvágás (nyírás) végzése kéziszerszámai, kézi kisgépei, gépei  
Kivágás végzése, gépi technológiája 
Lyukasztási technológiák (kézi és gépi) végzése 
 
Alapszerelések végzése 
Erővel záró oldható kötések szerelése 
Alakkal záró kötések szerelése  
Forgó, mozgó egységek szerelése (szíjtárcsák, tengelykapcsolók, hajtások) 
Burkolóelemek szerelése 
Hegesztőgépek beállítása, üzemeltetése 
Szerelések forrasztással (lágyforrasztás, keményforrasztás) 
Ragasztási technológiák, egy és többkomponensű ragasztóanyagok szakszerű 
alkalmazása 
 

10166-12 Gépészeti kötési feladatok 
 

Kötéskészítési gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 

Kötés előkészítési műveletek 
A menetmegmunkálás előkészítő műveleteinek végzése 
Felülettisztítás 
Zsírtalanítás 
Sorjátlanítás 
Alakmegmunkálások 
Hegesztési varratok gyökformáinak kialakítása 
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Gépbeállítások 
 
Oldható kötések készítése 
Reteszkötések készítése, szerelése, bontása 
Menetmetszés elsajátítása különféle menetprofilok tekintetében 
A menetmetszés szerszámainak, segédeszközeinek és segédanyagainak 
alkalmazása 
A menetfúrás elsajátítása 
A menetfúrás szerszámainak, segédeszközeinek és segédanyagainak 
alkalmazása 
Rögzítő és mozgató csavarkötések kialakítása 
Csavarbiztosítási módok alkalmazása 
 
Nem oldható kötések készítése 
A szegecselési technológiák és eljárások végzése 
A zsugorkötés szereléstechnológiája zsugorkötés készítés 
A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, forrasztási eljárások végzése 
Hegesztésnél alkalmazott gázok kezelése 
Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, kezelése 
Lángvágás 
Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépeinek, segédeszközeinek, 
segédberendezéseinek üzemeltetése 
Varratfajták készítése 
AWI, AFI hegesztési technológiák használata 
 

10487-12 Karosszérialakatos feladatai 
 

Karosszérialakatos szakmai gyakorlat tantárgy 
 

Témakörök 
 

Korrózió okozta sérülések javításai  
Korrózió okozta sérülések szemrevételezése hiba-megállapítása javítási 
módszer meghatározása. 
Forgács nélküli lemezalakítási technológiák (lemezhajlítás, peremezés, 
domborítás, ívelés, stb.) megismerése, begyakorlása, végzése  
Korrózió okozta sérülések javítása foltozással 
Küszöbrészek, lemezfoltok készítése korrózió okozta sérülések javításához, az 
elkészült javító darabok beépítése 
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Korrodált sérülésekből eredő kipufogó javítási feladatok elsajátítása, 
begyakorlása 
Korrózió okozta sérülések javítása részelem cserével 
Korrodált sérülésekből eredő javítási feladatok javítóívek, részelemek 
beépítésének elsajátítása, begyakorlása 
Korrózió okozta sérülések javítása teljes elem cserével 
Felfekvő felületek peremek csatlakozó részek előkészítése javítása a teljes 
elemcsere esetén 
Zajvédelemhez használt anyagokkal történő munkavégzés (méretre vágás, 
illesztés, beszerelés, rögzítés, stb.) begyakorlása  
Sérült oldható kötésekkel rögzített karosszéria-elemek, burkolóelemek szerelési 
technikáinak elsajátítása, begyakorlása  
Sérült, nem oldható kötésekkel rögzített karosszéria elemek, burkolóelemek 
szerelési technikáinak elsajátítása, begyakorlása . 
 
Védőgázos hegesztések  
Hegesztés megismerése, hegeszthető anyagok kiválasztása 
Hegesztési adalékanyagok használata 
MIG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása  
MAG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása  
Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása begyakorlása  
WIG- hegesztő eljárások begyakorlása  
Argon védőgázos hegesztő eljárások (AWI és AFI) begyakorlása  
Függőleges hegesztési technika begyakorlása 
Fej feletti hegesztési technika begyakorlása 
A hegesztési eljárások alkalmazása - különös tekintettel az alumínium 
karosszéria-elemek hegesztésére. 
 
Egyéb hegesztési technológiák  
Lánghegesztő eljárás berendezéseinek, azok működésének, kezelésének 
megismerése 
Lánghegesztési technikák (jobbra hegesztés, balra hegesztés), lángbeállítások 
elsajátítása 
Lánghegesztés végzése  
Pontmelegezés alkalmazása 
A lágy- és keményforrasztás eszközeinek, hozag- és segédanyagainak, 
technológiájának megismerése 
A hegesztési eljárások alkalmazása gépjárművek javítása során  
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Ónozással történő karosszéria-elem javítás elsajátítása, begyakorlása 
Ellenállás hegesztő eljárások- különös tekintettel az ellenállás ponthegesztésre- 
begyakorlása  
Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása 
Hegesztési technikák (függőleges, fej feletti, stb.) begyakorlása 
 
Vázsérülések javításai  
Vázsérülések hiba megállapítási technikáinak begyakorlása, döntésképesség 
megalapozása a javításra szoruló részek nagyságának megállapítása érdekében 
Sérült alvázak javításának megtanulása és begyakorlása. 
Sérült felépítmények javításának megtanulása és begyakorlása  
Sérült önhordó karosszériák javításának megtanulása és begyakorlása  
Sérült rácsos kocsiszekrény vázszerkezet javításának megtanulása és 
begyakorlása  
Vázsérülések javításának (húzatás, egyengetés, vázrész pótlás, csere) 
megtanulása és begyakorlása  
Húzatópadon történő vázsérülések javításának megismerése, elsajátítása, 
begyakorlása  
 
Korrodált vagy koccanásos sérülések javításai  
Elhasználódás (korrózió) miatti, koccanásos és karambolos javítások 
technológiái (javítási lépések sorrendjei) 
Sérült, korrodált karosszériák, vázak javítása érdekében a fődarabok szükséges 
mértékű megbontásának, kiszerelésének, valamint visszaszerelésének  
Korrodált vagy koccanásos sérülésekből eredő javítási feladatok (javítóívek 
beépítése, küszöbjavítások, lemezfoltok alkalmazása, fenéklemez javítások, 
kipufogó javítások, stb.) elsajátítása, begyakorlása 
Küszöbrészek, lemezfoltok stb. készítése korrózió okozta sérülések javításához, 
az elkészült javító darabok beépítése 
Koccanásos sérülésekből eredő javítási feladatok (javítóívek beépítése, 
küszöbjavítások, lemezfoltok alkalmazása, fenéklemez javítások, kipufogó 
javítások, stb.) elsajátítása, begyakorlása 
Javított karosszériarészek tisztítása, védőbevonattal történő ellátása, 
technológiai folyamatának elsajátítása, a megfelelő szerszámok kiválasztása, 
használata 
Küszöbrészek, lemezfoltok, stb. készítése korrózió okozta sérülések javításához, 
az elkészült javító darabok beépítése 
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Tüzelőanyag tartály szerelési folyamatának, biztonságtechnikájának, 
tűzvédelmi előírásainak elsajátítása  
 
Karambolos közepes és nagy sérülések javításai  
Sérülések felmérésének módjai, karambolos, közepes, és nagyjavítások esetén 
Vázsérülések hiba-megállapítási technikáinak begyakorlása, döntésképesség 
megalapozása a javításra szoruló részek nagyságának megállapítása érdekében 
Járműkarosszériák sérüléseinek javításához az elektromos perifériák 
(lámpatestek, irányjelzők, egyéb elektromos berendezések), motorhűtők, 
légkondicionáló berendezések és biztonságtechnikai berendezések (utastér 
biztonsági berendezései, riasztók, stb.) szükséges mértékű megbontásának, 
visszaépítésének begyakorlása 
Ragasztott szélvédők szerelési technológiájának elsajátítása 
Vázsérülések javításának (húzatás, egyengetés, vázrész pótlás, csere) 
megtanulása és begyakorlása  
Húzatópadon történő javítások megismerése, elsajátítása, begyakorlása 
Műanyag karosszéria-elemek, feszített lemezburkolatok ragasztással történő 
javítási technológiáinak megismerése, elsajátítása, begyakorlása  
 
Speciális anyagú karosszériajavítások 
Alumínium karosszériaelemek hideg egyengetéssel történő javítási 
technológiáinak megismerése, elsajátítása, begyakorlása  
Alumínium karosszériaelemek meleg egyengetéssel történő javítási 
technológiáinak megismerése, elsajátítása, begyakorlása  
Műanyag karosszéria-elemek hegesztéssel történő javítási technológiáinak 
megismerése, elsajátítása, begyakorlása  
Műanyag karosszéria-elemek ragasztással történő javítási technológiáinak 
megismerése, elsajátítása, begyakorlása  
A hegesztési eljárások alkalmazása - különös tekintettel az alumínium 
karosszéria-elemek hegesztésére - gépjárművek javítása során  
Alumínium karosszériák részelemmel történő javítási technológiáinak 
megismerése, elsajátítása, begyakorlása  
Alumínium karosszériák történő elemcserés javítási technológiáinak 
megismerése, elsajátítása, begyakorlása  
Húzatópadon történő alumínium karosszéria javítás megismerése, elsajátítása, 
begyakorlása  
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1.3.8 Szakmai szabadsávok szerkezeti áttekintése a 2013/14 tanévtől a 
szakképzési évfolyamokon 

 

  

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Műszaki készségek 
alapozása I–II. 

magyar ok 
0,5 pályaorientáció 

Szakmai informatika 
minden 

szakmacsoportban 

Szakmai informatika Szakvizsgára felkészítő 
 

Épület- és 
szerkezetlakatos 

Díszműkovácsolás 
gyakorlata 

Díszműkovácsolás 
gyakorlata 

Asztalos Intarziakészítés gyakorlata Intarziakészítés gyakorlata 
Kőműves és 
hidegburkoló 

,,Mester-képzés,, ,,Mester-képzés,, 

Ács Modellezés Modellezés 
Kőfaragó Kőesztétika Kőesztétika 

Szerszámkészítő Kreatív géptan Kreatív géptan 
Karosszérialakatos Extra karosszérialakatos 

feladatok 
Extra karosszérialakatos 

feladatok 
Díszműkovűcs Művészeti alapok II. Művészeti alapok II. 

Népi kézműves-
Faműves, 

fajátékkészítő 

Művészeti alapok II.  Művészeti alapok II.  
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1.3.9 Szabadsáv felhasználása 3 éves szakképzési évfolyamokon 
Minden szakmai képzési formában a szabad sávfelhasználása elméleti időkeretben 

9. évfolyamon (minden szakképző évfolyam esetén) 
Műszaki készségek alapozása I. 

 
A helyi tantárgyi modul célja, hogy az alapműveleteket (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) és alapfokú tájékozódást 
a térben, egyszerű alakzatok és testek felismerése, elemi mérés (vonalzó, szögmérő, mérőszalag) alkalmazását 
megerősítse a szakmai számítási és térlátási feladatok elvégzése során. 
Fejlesztendő kompetenciák: alapvető logikai gondolkodás, mértékérzékelés, léptékérzékelés 
 
Óraszám heti 1 óra 
 

Kapcsolódási területek Témakörök 
Matematika 

Természetismeret 
Szakmai ismeretek 

Algebra, Számtan: 
A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása. 
A tízes számrendszer használata, ábrázolás számegyenesen, 
alapműveletek, hatványozás (10 hatványai), elvégzése. Pontosság (hibahatár), 
nagyságrend, becslés, kerekítés, önellenőrzésre 
Százalékszámítás. Hulladékszámítás, törekvés a gazdaságos felhasználásra. 
Szöveges feladatok, adatok felismerése, kigyűjtése 
 
Geometria: 
Alapvető geometriai fogalmak ismerete (sík és tér, pont, egyenes, félegyenes, szakasz, 
távolság, szög, párhuzamosság, merőlegesség, síkidomok és térbeli testek, háromszög, 
négyszög, sokszög, kör). 
(Szak)rajz, ábra olvasása, értelmezése. 
Alapadatokból terület, térfogat becslése, képletgyűjteménnyel kiszámolása. 
Egybevágóság felismerése, alkalmazása egyszerű következtetésekben. 
Hasonlóság felismerése. 
Mérés (módszerek, mértékegységek alkalmazása), kerület, terület 
(gyakorlati pl.) kiszámítása. 
Egyszerű testek fajtáinak felismerése (gúla, kúp, hasáb, henger, gömb). 

Éves óraszám: 36 óra 
Műszaki készségek alapozása II. (Minden szakképző évfolyam esetén) 

A helyi tantárgyi modul célja az általános iskolából hozott, igen változatos szintű szövegértési ismeretek felmérése. A 
szöveg elemeinek ismerete és alkalmazkodás a szakmai szövegek megfelelő szókincshez.  
 
Fejlesztési feladatok: A szöveg és a szövegkohézió. Szövegértési feladatok. A szövegelemzés lehetséges módszerei. A 
szövegkohézió jelentésbeli elemei, globális kohézió (pl. a cím, a téma, a tétel- és kulcsmondatok, kulcsszavak; a 
bekezdések logikai viszonyának vizsgálata). 
Szövegfonetikai eszközök. Hangos olvasás. Szókincsbővítő feladatok. 
 
Óraszám heti 1 óra 

 
Kapcsolódási területek Témakörök 

Szakmai elmélet illeszkedő 
részei 

A szöveg és a szövegkohézió. Szövegértési feladatok. A szövegelemzés lehetséges 
módszerei. A szövegkohézió jelentésbeli elemei, globális kohézió (pl. a cím, a téma, a 
tétel- és kulcsmondatok, kulcsszavak; a bekezdések logikai viszonyának vizsgálata). 
Szövegfonetikai eszközök. Hangos olvasás. 
Szókincsbővítő feladatok. 

Éves óraszám: 36 óra 
 

Szakmai informatika (Fémipari és közlekedésgépészeti szakmacsoport esetében) 
10. évfolyamon 

 
A helyi tantárgyi modul célja, a digitális műszaki tudományok beépítése a szakmai képzésbe, a korszerű mérnöki 
ismeretek alapjaink a megismerése. A számítógépes tervezőprogramok használatának megismerése és biztos 
használata a tanár által szabadon megválasztott program szerint (AutoCAD, Inventor).  A cél, hogy az adott program 
segítse leendő munkájának minőségi elvégzését a kor követelményeinek megfelelően. 
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A tantárgy által fejlesztendő kompetenciák: Számolási készség, térlátás, rendszerben való gondolkodás 
 
Óraszám heti 1 óra  
Kapcsolódó 
témakörök 

Témakörök 

Informatika, 
Szakmai ismeretek 

A CAD helye a Caxx technológiában, a választott program felépítésének megismerése. 
Rajzolási parancsok, szövegmegadása, métermegadás, parancsegyszerűsítések.  
Szilárd testek megadása, elkészítése, nyomtatási állapotra felkészítése 
Takarás, árnyalás, renderelés 
Vetületi ábráról 3D modell készítése 
 

Összesen: 36 óra 
10. évfolyamon 

Szakmai informatika (építőipari szakmacsoport esetén) 
A helyi tantárgyi modul célja, a digitális műszaki tudományok beépítése a szakmai képzésbe, a korszerű mérnöki 
ismeretek alapjaink a megismerése. A számítógépes tervező és költségvetés készítő programok használatának 
megismerése a tanár által szabadon megválasztott program szerint (Archline, AutoCAD, Inventor, Archicad, Kivi, 
Viking, King, egyéb.) 
 
A tantárgy által fejlesztendő kompetenciák: Számolási készség, térlátás, rendszerben való gondolkodás 
 
Óraszám heti 1 óra  
óraszám Témakörök 

Informatika, 
Szakmai ismeretek 

 
 
 
 

A CAD helye a Caxx technológiában, a választott program felépítésének megismerése. 
Rajzolási parancsok, szövegmegadása, métermegadás, parancsegyszerűsítések.  
Szilárd testek megadása, elkészítése, nyomtatási állapotra felkészítése 
Takarás, árnyalás, renderelés 
Vetületi ábráról 3D modell készítése 
Költségevetés készítítése egyszerűbb Excell tábláztaban. 
Költségvetéskészítő program alapjainak megismerése, használata 

Összesen: 36 óra 
 
 

Szakmai informatika (Faipari szakmacsoport esetén) 
10. évfolyamon 

 
A helyi tantárgyi modul célja, a digitális műszaki tudományok beépítése a szakmai képzésbe, a korszerű mérnöki 
ismeretek alapjaink a megismerése. A számítógépes tervezőprogramok használatának megismerése és biztos 
használata a tanár által szabadon megválasztott program szerint (AutoCAD, Inventor).  A cél, hogy az adott program 
segítse leendő munkájának minőségi elvégzését a kor követelményeinek megfelelően. 
  
A tantárgy által fejlesztendő kompetenciák: Számolási készség, térlátás, rendszerben való gondolkodás 
 
Óraszám heti 1 óra  
Kapcsolódó 
témakörök 

Témakörök 

Informatika, 
Szakmai ismeretek 

A CAD helye a Caxx technológiában, a választott program felépítésének megismerése. 
Rajzolási parancsok, szövegmegadása, métermegadás, parancsegyszerűsítések.  
Szilárd testek megadása, elkészítése, nyomtatási állapotra felkészítése 
Takarás, árnyalás, renderelés 
Vetületi ábráról 3D modell készítése 
 

Összesen: 36 óra 
 

11. évfolyam 
Szakvizsga felkészítő (Minden szakképző évfolyam esetében) 

A helyi tantárgyi modul célja, hogy a tanulók felkészüljenek a vizsgahelyzetekre, szereplési feladatokra, ahol szakmai 
elképzeléseiket, véleményüket kell bemutatni, azokat tényekkel, érvekkel alátámasztani. Segítse őket a helyes és 
mértékletes önmegmutatásra, szakmai megmutatkozásra.  
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A tantárgy tanításának módszerei: megfigyelés, szituációs gyakorlatok, helyzetek elemzése, csoportmunka, önálló 
munka. 
 
A tantárgy által fejlesztendő kompetenciák: rendszerező képesség, gyakorlatias feladatértelmezés, stresszhelyzetek 
kezelése, kritikai képesség, beleérző képesség 
 

Kapcsolódó területek Témakörök 
Kommunikáció,  kritikai 
gondolkodás 

Vizsgaszituációk jellemzői 
Vizsgaszituáció és személy 
Szóbeli vizsgaszituációk gyakorlása, szerepjátékok 

Összesen:16 óra 
 

Díszműkovácsolás gyakorlata (Épület és szerkezetlakatos szakképzés esetén) 
A helyi tantárgyi modul célja, hogy a korszerű lakatostevékenységek mellett, tradíciókra alapuló szakmai tudást adjon a 
tanulóknak. Fejlődjön esztétikai érzékük és kreativitásuk, bővüljenek művészeti ismereteik. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: esztétikai érzék, pontosság, együttműködési készség, tervezési készség 
 

10.évfolyamon 
Kapcsolódó területek Témakörök 

Szakmai ismeretek, 
művészettörténeti 
ismeretek 

Díszműkovácsolás történetének megismerése 
Kovácsolás szerszámainak áttekintése 
Zömítés, nyújtás 
Hidegen nyújtás 
Kovácsolt munkadarab felületkezelési eljárásai, melegen szegecselés, hasítás, vágás 
Tausírozás bemutatása 

Éves óraszám: 36 óra 
11. évfolyam 

 Meleg alakító kovácsolás, nyújtás, zömítés 
Hidegen nyújtás 
Edzés 
Visszaeresztés 
Meleg alakító kovácsolás bund anyag készítése 
Bund húzás 
Hasítás, kerek lyukasztás, fűzés 
Hasítás, haránt négyzetes lyukasztás, fűzés 
Kovács hegesztés 
Kovácsolt munkadarab felületkezelési eljárásai 
Kovácsolás segédanyagainak bemutatása 

 
Éves óraszám: 64 óra 

 

Intarziakészítés gyakorlata (Asztalos szakképzés esetén) 
A helyi tantárgyi modul célja, hogy a gépi eljárások mellett a hagyományos kézi technikákat is begyakorolhassák, 
fejlesztve az esztétikai érzéküket és kreativitásukat. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: kreativitás, arányérzék, pontosság, tervezési készség 
 

10. évfolyamon 
Kapcsolódó témakörök Témakörök 

Szakmai ismeretek, 
művészettörténeti és rajzi 

ismeretek 

Pirográf technika alapjai 
Intarziakészítés technikája 
Esztergálás technikája 

Éves óraszám:36 óra 
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11. évfolyamon 
 Pirográf technika  

Intarziakészítés technikája 
Esztergálás technikája 

Éves óraszám: 64 óra 
 

,,Mester,,képzés (Kőműves és hidegburkoló szakképzés esetén) 
A helyi tantárgyi modul célja, hogy segítséget nyújtson a gyakorlati tevékenységek elsajátításához, még jobban 
megalapozza az életszerű feladatok elvégzését. Mélyebben sajátíthassák el a szakmájukhoz szükséges tudást, mely által 
önálló felelősségteljes szakemberré, mesterré válhatnak. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: Rendszerben való gondolkodás, tervezési készség, integráló képesség 
 

10. évfolyamon 
Kapcsolódó témakörök Témakörök 

Szakmai ismeretek, 
informatikai ismeretek 

Rajzolvasási feladatok kiviteli rajzokról és számítási feladatok elvégzése, rajzok alapján 
- földszinti alaprajzok 
- metszetek 
- áthidalók jelölése 
- födémterv értelmezése 
- burkolási tervek 

 
Céges termékbemutatók  (Porotherm, Mapei, Hilti, Schiedel, Leier) 

Éves óraszám: 36 óra 
11. évfolyamon 

 Árajánlat készítésének alapjai, készítésének menete, több fajta árajánlat 
összehasonlítása a legegyszerűbbtől a komplex építési projectek árajánlatáig. 
Egyszerűbb és komplexebb árajánlat készítése 

- anyagdíj 
- munkadíj 
- rezsiköltségek 
- járulékos költségek 
- tartalékképzés 

Számlázási feladatok 
Számlás költségvetési és felmérési dokumentumok alapján 
Nyugta készítés 
 
Céges termékbemutatók  (Porotherm, Mapei, Hilti, Schiedel, Leier) 
Szakmai kiállítások megtekintése 

Éves óraszám: 64 óra 
 

 
Kreatív géptan (szerszámkészítő szakképzés esetén) 

A helyi tantárgyi modul célja, hogy saját tervezésű tárgyakat készítsenek különböző forgácsolási technológiákkal, 
fejlődjön a kreativitásuk és tervező képességük. A tantárgyi modul a kor számítástechnikai elvárásaira alapoz, CNC 
technológia készségszintű felhasználását támogatja meg. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: Tervezőkészség, rendszerben való gondolkodás, kreativitás 
 

10. évfolyamon 
Kapcsolódó témakörök Témakörök 

Szakmai ismeretek, 
informatikai ismeretek 

Hétköznapi tárgyak, eszközök készítése forgácsolási technológiával, CNC 
programozási feladatok a mindennapi tárgyaik elkészítésében. 
 
Pl.: Medálok, érmek, dísztárgyak készítése 
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Éves óraszám: 36 óra 
11. évfolyamon 

 Hétköznapi tárgyak, eszközök készítése forgácsolási technológiával, CNC 
programozási feladatok a mindennapi tárgyaik elkészítésében. 
 
Pl.: Medálok, érmek, dísztárgyak készítése, modellek készítése 
 
Üzemlátogatás Zollner, Bombardier 

Éves óraszám: 64 óra 
 

 

Modellezés (Ács szakképzés esettén) 
A helyi tantárgyi modul célja, hogy fejlesszük a térlátást e mellett olyan szerkezetkialakítási feladatok elvégzése, 
melyet a valóságban nem tudnak elkészíteni. Lehetősége biztosít arra, hogy a szakmai törzsanyag mellett olyan 
ácsfeladatokat is gyakorolhassanak, melyek a már meglévő tudásukat kreatív feladatok elvégzésére használja fel. A 
szabványos feladatmegoldások mellett, lehetőséget teremt az egyéni szakmai ötletek megvalósítására. 
 
Fejlesztendő kompetenciák: önállóság, kreativitás, esztétikai érzék 
 

10. évfolyamon 
Kapcsolódó ismeretek Témakörök 

Szakmai ismeretek, 
ábrázolási ismeretek 

Bevezetés a modellezés alapjaiba (felhasznált eszközök, anyagok megismerése) 
Egyszerűbb kicsinytett modellek készítése 
Épülettömegek modellezése 
Épületszerkezetek modellezése 
Összetett ácsszerkezetek modellezése 

Éves óraszám: 36 óra 
11. évfolyamon 

 Esztétika az ácsszerkezetekben (a kialakítandó ácsszerkezetek díszített 
megformálásának módjai) 
Díszítő elemek kialakítása oszlopok, könyökfák, díszítőrácsok kialakítása 

Éves óraszám: 64 óra 
 

Extra karosszérialakatos feladatok (karosszérialakatos szakképzés esetén) 
A helyi tantárgyi modul célja, hogy speciális szakmai tevékenységeket gyakorolhassanak és mélyülhessenek el bennük. 
 
Fejlesztendő területek: pontosság, precizitás, logikus gondolkodás, szakmai igényesség 
 

10. évfolyamon 
Kapcsolódó témakörök Témakörök 

Szakmai ismeretek Ragasztott autóüvegek ki és beszerelése 
Lemezhibák javítása különböző eljárásokkal (Fényezés eltávolításával ill. eltávolítása 
nélküli eljárások) 

Éves óraszám: 36 óra 
11. évfolyamon 

 Ragasztott autóüvegek ki és beszerelése 
Lemezhibák javítása különböző eljárásokkal (Fényezés eltávolításával ill. eltávolítása 
nélküli eljárások) 
Üzemlátogatás Suzuki- Esztergom 

Éves óraszám: 64 óra 
 

Művészeti alapok II. (díszműkovács szakképzés esetén) 
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A helyi tantárgyi modul célja, hogy az előírt követeleményeket kiegészítve a tanulók mélyrehatóbban 
ismerkedhessenek meg a terület (Gömör, Palócföld, Galgamente) néprajzi értékeivel. 
 
Fejlesztendő területek: kreativitás, esztétikai érzék,  szakmai hagyományismeret 
 

10. évfolyamon 
Kapcsolódó témakörök Témakörök 

Szakmai ismeretek 10594-12 Művészetelméleti alapok és ábrázolási gyakorlat 
követelménymodul Ábrázolási gyakorlat tantárgy óraszámainak 
megnövelésére, annak szakmai tartalmához igazodva. 

Éves óraszám: 36 óra 
11. évfolyamon 

 10594-12 Művészetelméleti alapok és ábrázolási gyakorlat követelménymodul 
Népművészet tantárgy óraszámainak megnövelésére, annak szakmai tartalmához 
igazodva. 

Éves óraszám: 64 óra 
 

Művészeti alapok II. (Népi kézműves-faműves, fajátékkészítő szakképzés esetén) 
A helyi tantárgyi modul célja, hogy az előírt követeleményeket kiegészítve a tanulók mélyrehatóbban 
ismerkedhessenek meg a terület  (Gömör, Palócföld, Galgamente) néprajzi értékeivel. 
 
Fejlesztendő területek: kreativitás, esztétikai érzék, szakmai hagyományismeret 
 

10. évfolyamon 
Kapcsolódó témakörök Témakörök 

Szakmai ismeretek 10686-12 Faművesfajátékkészítés és ábrázolási gyakorlat 
követelménymodul Faműves, fajátékkészítő  szakmai rajz gyakorlat 
tantárgy óraszámainak megnövelésére, annak szakmai tartalmához 
igazodva. 

Éves óraszám: 36 óra 
11. évfolyamon 

 10686-12 Faművesfajátékkészítés és ábrázolási gyakorlat követelménymodul Faműves, 
fajátékkészítő  szakmai rajz gyakorlat tantárgy óraszámainak megnövelésére, annak 
szakmai tartalmához igazodva. 

Éves óraszám: 64 óra 
 

Kőesztétika (Kőfaragó, műkőkészítő és épületszobrász szakképzés esettén) 
A helyi tantárgyi modul célja, hogy a szakma mindennapjaiba nyújtson bepillantást, megmutassa, milyen esztétikai 
élményt nyújthat a szakma magas szintű elsajátítása és gyakorlása. 
 
Fejlesztendő területek: kreativitás, esztétikai érzék 
 

10. évfolyamon 
Kapcsolódó témakörök Témakörök 

Szakmai ismeretek Kitűzések 
Terrazo készítés 
Dísztárgyak készítése különböző technikák kreatív alkalmazása 

Összesen: 32 óra 
11.évfolyamon 
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 Bányalátogatás keretében a kőzetek kitermelésének megtekintése, megismerése 
Üzemlátogatás Ürümre és Süttőre 
Pontozásos technológia elsajátítása: 

- cirkli használata 
- minta átfaragása pontozóval, centrumpontok használatával 

Budapest épített örökségének megtekintése, kifejezetten a kőfaragás kiemelkedő 
alkotásait vizsgálva 
Országház, Budai vár, Mátyás-templom 

Összesen: 64 óra 
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