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NEVELÉSI PROGRAM 

1.1 A szakmai oktatás pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

Iskolánkban technikumi és szakképző iskolai oktatást végzünk, mely magában foglalja az iskolai 
nevelést és oktatást, valamint a kollégiumi nevelést is. A nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, 
eszközei és eljárásai ehhez igazodnak. 
Iskolánk oktató-nevelő munkájának célja és feladata, hogy kulturált, a választott szakmára orien-
táló környezetet biztosítson tanulóinak, lehetőséget adjon a továbbtanulásra, illetve az alapos 
szakmai ismeretek elsajátítására, valamint megfeleljen a szülők, illetve a társadalmi környezet, a 
munkaerőpiac elvárásainak. 
A hagyományok megtartásával együtt az iskola jelenét-jövőjét úgy kívánjuk alakítani, ahol egy-
aránt jól érzik magukat a tanulók és az oktatók, valamint közös munkával elérhetik nevelési, ta-
nulási képzési céljaikat. 
Fontos, hogy oktatóink tudatos pedagógiai munkájukkal folyamatosan alakítsák a gyermekek sze-
mélyiségét, és szakmai elhivatottságát. 
Munkánkban kiemelten fontos támasznak tartjuk a szülőkkel, a szakmai képzés területén a gaz-
dálkodó szervekkel való együttműködést, pedagógiailag önálló felfogású és arculatú iskola meg-
teremtését. 
 

1.2 Az iskola alapvető céljait a következő pontokban foglaljuk össze: 

 hatékony, korszerű, használható szakmai képzés; 

 az érettségire, szakmai vizsgákra való felkészítés; 

 a továbbtanuláshoz szükséges ismeretanyag átadása, biztosítása; 

 iskolánk olyan - az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudomá-
nyokra, a technikára és technológiára vonatkozó - ismereteket közöljön, melyek megala-
pozzák a tanulók általános műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és 
eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben; 

 a tanulás tanulásának, módszertani sokszínűségének, tantárgy specifikus sajátosságai-
nak megismertetése; 

 a kompetencia alapú nevelés-oktatás megerősítése; élménypedagógia kialakítása 

 a társadalmi és szakmaszocializáció elősegítése; 

 a tanulók bevonása saját iskolai életük megszervezésébe; 

 az esélyegyenlőség biztosítása; 

 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk; 

 szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 
becsülete legyen; 

 az élet tisztelete, védelme; a természeti környezet megóvása, környezetünk védelme; 

 fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt, iskolánk parkjának, díszud-
varának gondozása, ápolása; 

 tudatosítjuk az ember testi és lelki egészségének; az egészség megőrzésének fontossá-
gát; 

 igyekszünk kialakítani az egészséges és kulturált életmód iránti igényt; a testmozgás 
iránti igényt; 
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 az önismeret igényének (önbecsülés, önbizalom) hangsúlyozása; - továbbá fogékonyság 
az emberi kapcsolatokra, a barátságra (hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinte-
ség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség); 

 kiemelt figyelmet szentelünk a család és a házasság intézményének tiszteletére, a szü-
lők, nagyszülők megbecsülésére, szeretetére; 

 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és he-
lyes formáinak kialakítására; nemzeti és keresztény erkölcsi értékrend átadására 

 szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményei-
vel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése ré-
vén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet; 

1.3 Intézményünkben fontos: 

 az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete; az emberek egyen-
lőségének elismerése; az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása; érdeklődés a tár-
sadalmi jelenségek és problémák iránt; igény a közéletiségre, a közösségi tevékenysé-
gekre; törekvés a demokrácia érvényesítésére; 

 a hatékony pedagógiai átfogó értékelés rendszerének kialakítása és működtetése; 

 a pedagógiai hatásrendszer folyamatos fejlesztése, ellenőrzése; 

 a tanulói és tanári teljesítményértékelés objektív feltételrendszerének megteremtése 

 aktív állampolgárságra való nevelés, a magyarságtudat kialakítása és elmélyítése a tanu-
lók körében.  

1.4 Kölcsönösen hasznos partneri kapcsolatok: 

A kitűzött célok megvalósításában alapvető szerepe van a különböző társadalmi kapcsolatokra. A 
tanulás, nevelés, kiemelkedő szakmai munka eredményessége elképzelhetetlen a nevelő-oktató 
munkában közreműködő partnereink (óraadók, gyakorlati oktatás területein és duális képzőhe-
lyen dolgozók) együttműködése nélkül. Megbízott munkatársainkat fokozott körültekintéssel vá-
lasztjuk ki és elvárjuk tőlük a szakképző intézmény célkitűzéseivel való azonosulást és az ennek 
megfelelő minőségű együttműködést. Számos olyan külső céggel jó kapcsolatot ápolunk, akik 
elősegítik tanulóink felkészültségét erdészeti, vadászati, gépészeti, általános mezőgazdasági vo-
nalon. Kiemelkedő partnernek tekintjük a szülőket, akikkel szoros együttműködésre törekszünk. 
Többen mezőgazdasági vállalkozók, akik önzetlenül támogatják iskolánkat. 
 
Hagyományőrző tevékenységek 
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének 
megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának kötelessége. A hagyományok ápolásá-
val kapcsolatos teendőket, időpontokat, valamint felelősöket az oktatói testület az éves munka-
tervben határozza meg. 
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Oktató-nevelő munkánk feladatai 

 A nevelés és oktatás egységének megvalósítása. Hisszük és valljuk, hogy az oktatás és 
nevelés elválaszthatatlan egységet képez. Az oktató oktatva nevel, illetve nevelve oktat. 
A hangsúlyok a tantárgy, a tananyag, illetve a rendezvények jellege szerint változhat a 
nevelő vagy az oktató munka javára. Míg egy szaktárgyban az oktatás dominanciája ér-
vényesül, az osztályfőnöki órákon és az iskolai rendezvényeken a nevelés kerül előtérbe. 

 Tudatosítani kell diákjainkban, hogy a jogok és kötelezettségek elválaszthatatlan egysé-
get képeznek. A családi, iskolai, lakóközösségi, társadalmi együttélés kötelezettségek 
nélkül működésképtelen. A kötelezettségek teljesítése azonban jogot formál, jogot érvé-
nyesíthet. A jog és kötelezettség időben és térben elválaszthatatlan, bár konkrét arányai 
a mindenkori helyzet függvényében változhatnak. A jogok és kötelezettségek egységé-
nek érvényesítése elválaszthatatlan a humanizmus értékeitől. 

 Alapvetően fontos a tudás, ismeret, készség, képesség, attitűd, műveltség, munkakul-
túra fontosságának elfogadtatása. Napjaink felgyorsult világában tudatosítani kell diákja-
inkban az „egész életen át tartó tanulás” fontosságát. Az iskolának meg kell teremtenie 
az alapokat, fel kell kelteni az igényeket a folyamatos önképzés, továbbképzés, átképzés 
megvalósításához. Iskolánknak ezért a 9-13. évfolyamon a hétköznapi életben alkalmaz-
ható, gyakorlatias tudást kell nyújtani, illetve meg kell teremteni a korszerű szakmai is-
meretek alapjait. A szakképző évfolyamokon piacképes szakismeretet kell biztosítani a 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelően. 

 Ki kell alakítani a helyes tanulási stratégiákat. A lexikális ismeretanyag mellett fokozott 
hangsúlyt kell fektetni a gondolkodás, alkalmazás készségeinek kialakítására, a gyakorla-
tias gondolkodásra. 

 A tanulási folyamatot projekt alapon szervezzük meg a szakképző intézmény és a gya-
korlati képzést biztosító vállalattal közösen, egymással együttműködve.  

 Célunk, olyan tanulási környezet megteremtése, amely lehetőséget ad arra, hogy a tanu-
lók hatékonyan el tudják sajátítani a kívánt tanulási eredményeket.  

 A tanulási eredmény alapú megközelítés nem egyszerűen egy új pedagógiai technika, 
hanem egy olyan korszerű gondolkodásmód, amely az oktatóközpontú kultúrával szem-
ben a tanulást és a tanulót helyezi a középpontba, és ebben az értelemben maga a tanu-
lási folyamat, valamint a tanuló által elért kompetenciafejlődés a lényeges 

1.5 Oktató-nevelő munkánk eszközei, eljárásai 

Kötelező tanórai foglalkozás: a tanóra. A szakmai programunkban megfogalmazott célok és fel-
adatok megvalósítása elsősorban a tanórákon történik. Arra törekszünk, hogy az oktatás és ne-
velés egységet alkosson a tananyag adta lehetőségeken belül. Oktatási folyamatunkat, tanóráink 
témaköreit a szakképző intézményi kerettantervi, ill. az érettségi rendeletben meghatározott kö-
vetelmények és tartalmak határozzák meg. 

1.6 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

A személyiségfejlesztés célja: 
A minden emberben benne rejlő fejlődési lehetőségek minél teljesebb megvalósulásának, a ta-
nulói személyiség teljes kibontakozásának segítése. 



 

7 

Az egyén önmagához való viszonya, önmagáról alkotott képe, a személyiség belső diszpozíciói 
saját befogadó-alkotó tevékenysége során alakul ki. A programban megnevezett értékek és kom-
petenciák csak akkor épülnek be a tanulók önképébe és válnak magatartást irányító tényezőkké, 
ha a tanulók maguk is részeseivé válnak az értékek megnevezésének, azonosításának, megértik 
következményeiket, és megismerik az elsajátított tudás, készségek működését, felhasználható-
ságát. 
Az iskola nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a külön-
féle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 
Ha az iskolai élet, képes az egyén tevékenységrepertoárját fejleszteni, akkor a személyiségfejlesz-
tés területén eredményt érhetünk el. 
A személyiségfejlesztés az önfejlődés elősegítése, a belső lehetőségeket kipróbáló öntapasztalás 
folyamata is, amelyben arra építünk, ami a személyiségben adott. 
Az ismeretek és az értékek közvetítése csak a személyiség kibontakoztatásával párhuzamosan 
történhet. 
A személyiségfejlesztés olyan iskolai életmód megszervezését és működtetését jelenti, amelyben 
a tanuló a nevelési folyamatnak nem tárgya, hanem alanya, vagyis amelyben serdülői szükségle-
tei megvalósulnak. Mindez csak önállóságának tiszteletben tartásával párosulva történhet. Az is-
kola személyiségfejlesztő tevékenységének legfontosabb célja a tanulók eredményes élet- veze-
téséhez szükséges készségek, képességek kialakítása, fejlesztése. Annak tudatosítása, hogy mind-
ehhez a környezetből származó megterhelések, ártalmak csökkentése szükséges. 
 
Feladataink: 
 
Erkölcsi nevelés 
A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 
következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közös-
ségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre 
történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetet-
len értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az 
erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek 
különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, 
tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek meg-
alapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az 
együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a 
megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása - az önfegyelemtől a kép-
zelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig - hatással lesz egész felnőtt életükre, 
és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 
 
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles 
magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkás-
ságát. Tisztában legyenek a hungarikumok fogalmával, tudjanak példákat is felsorolni erre vonat-
kozóan. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékeny-
ségeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, 
megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felis-
merés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a 
magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sok-
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színű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, ne-
hézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. Fontosnak tartjuk a hatá-
ron túli magyarsággal való kapcsolattartást, közösségépítést és az anyanyelvi kultúránk ápolását. 
Ennek érdekében iskolának rendszeresen részt vesz a Határtalanul programban.  
 
Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári rész-
vétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó 
között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak be-
tartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság 
jellemzi.  Tanulóinkban tudatosuljon, hogy mindenféle diszkrimináció és faji előítélet elítélendő 
magatartás, és nem egyeztethető össze az alapvető emberi jogokkal. Az iskola megteremti annak 
lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és 
ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kre-
atív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az 
önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a 
tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 
 
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
Az önismeret - mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, 
fejlődő és fejleszthető képesség - a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló ked-
vező szellemi fejlődését, készségeinek, képességeinek optimális alakulását, tudásának és kompe-
tenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segí-
teni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő be- leélés 
képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az 
oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre, kompetenciákra 
és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában tá-
mogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és élet- pá-
lyájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és kö-
zösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kiala-
kításához. 
 
A családi életre nevelés 
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, 
önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változá-
sai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövet-
kező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A 
köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, 
a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek 
és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben 
felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel 
is. Felgyorsult világunkban kiemelt feladat a család és a házasság intézményének fontossága, 
ugyanis egy nemzet erős családok nélkül hanyatlásra van ítélve. Az európaiság szellemisége mel-
lett kiemelt feladatnak tekintjük a keresztény erkölcsi értékrend érvényesülését mind az iskolá-
ban, mind a családi életben.  
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A testi és lelki egészségre nevelés 
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli meg- 
éléséhez. Az oktatók ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a 
mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk 
megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. A szakképző intéz-
mény feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a beteg-
ségmegelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszé-
lyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. Az oktatók mo-
tiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzé-
sében. 
 
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
Fontos a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatás: célul tűzzük ki a hátrá-
nyos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kiala-
kítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csopor-
toknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és 
fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és 
megvalósítás), melyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 
 
Fenntarthatóság, környezettudatosság 
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 
természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan 
és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a 
környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mel-
lett elkötelezett környezettudatos magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intéz-
ménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok 
gyakorlására. Törekedni kell, a gondolkodj, globálisan cselekedj lokálisan elv érvényesülésére, 
hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változáso-
kat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük ér-
tékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 
 
Pályaorientáció 
Az iskolának - a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest - átfogó képet kell nyúj-
tania a szakmaszocializácóról, a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékeny-
ségeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek 
az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 
megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szüksé-
ges erőfeszítéseket. 
Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel 
kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 
 
Gazdasági és pénzügyi nevelés 
A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a nem-
zetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézmé-
nyekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az érték- teremtő 
munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mér-
legelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid 
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és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek ösz-
szefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi 
rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos mi-
nimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 
 
Médiatudatosságra nevelés 
Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új 
és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállí-
tódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrá-
jára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, 
tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusai-
val, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvá-
nos és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az em-
lített médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. A digitális képzés megismerésével párhuzamo-
san fontosnak tartjuk a személyes emberi kapcsolatok fenntartását, a tanítási órákon pedig a 
szemtől szembeni kommunikáció ápolását: ha nem használjuk okosan az infokommunikációs esz-
közöket, akkor elveszíthetjük természetes kommunikációs képességünket.  
 
A tanulás tanítása 
A mindenkori munkaerő-piaci igényekhez kapcsolódóan a szakma elsajátítása, a tanulási ered-
mények eléréséhez vezető út támogatása az iskola alapvető feladata. Minden oktató teendője, 
hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, 
szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigye-
lés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; 
hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanu-
lási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívha-
tók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell ki-
alakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú átte-
kintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményes-
ségének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás mi-
nőségének értékelése. Az oktató kollégáknak törekedni kell arra, hogy nem tantárgyat tanítanak, 
hanem szakmát.  

1.7 A teljeskörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 
Az egészségfejlesztés leglényegesebb módszere az egészségnevelés. Célja, hogy az egészség-kul-
turális szint növelésével, az életmód javításával elősegítse az egészség megtartását, a betegségek 
megelőzését. A hiányos egészségkultúra, az egészségtelen életmód, a környezeti tényezők, a hi-
ányzó prevenciós tevékenységek közvetlenül befolyásolják a mai ember egészségi állapotát. Fon-
tos tehát, hogy az iskolák egészségnevelési programot készítsenek, és következetesen végrehaj-
tásk az abban megfogalmazott feladatokat. Az iskolai egészségnevelés célja, hogy példával, rá-
utaló magatartással, közös ténykedéssel megtanítsa a fiatalokat, hogyan kell az egészség értékét 
megszerezniük, megőrizniük, védeniük és fejleszteniük. 
Az egészségnevelési program segítségével a tanulók megtanulhatják, hogy miként: 

 állítsanak fel kötelező értékrendszert az egészség iránti elkötelezettségnek; ismerjék 
meg az egészséges életmód legfontosabb szabályait; 

 legyenek tisztában az egészséges táplálkozás fontosságával; 
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 tartsák szem előtt a testi higiénét, a rendszeres mozgás egészségét befolyásoló hatását 

 legyenek képesek a problémákat, konfliktusokat megfelelően kezelni; ismerjék meg a 
drog, az alkohol és a dohányzás egészségkárosító hatását; érjék el személyiségük fejlett-
ségének lehetséges felső határát. 

 
Az iskolában az egészségnevelés nem egy konkrét tananyag, hanem több tantárgy (természetis-
meret, testnevelés, osztályfőnöki órák, etika stb.) témaköreiből összeálló ismeretanyagból tevő-
dik össze. 
Szinte minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez: a természetismeret 
tantervekben a táplálkozás, a betegségek felismerésével, kezelésével és megelőzésével foglal-
kozó tananyagok szerepelnek, az élő szervezetek felépítésében résztvevő anyagokkal, a nikotin, 
az alkohol, a kábítószer élettani hatásaival és egészségkárosító tulajdonságaival foglalkoznak; a 
testnevelési óra és a mindennapos testedzés a mozgásigény és mozgáskultúra fejlesztésével ki-
emelt jelentőségű az egészségmegőrzés szempontjából. Az iskolai testnevelés és a sport keretei 
között az egészségnevelés, a csapatmunka, valamint a tár- sakkal történő együttműködés egy-
aránt fejleszthető. A mozgásélmény öröme és az egyénhez mért követelményszintek ösztönzik a 
tanulókat képességeik és akaratuk fejlesztésére. Az állóképesség, az edzettség kifejlesztése, a jel-
lemépítés, a jellemformálás a továbbtanulás szempontjából igen fontos. A rendszeres testmoz-
gás kedvezően befolyásolja a fiatalok testfelépítését, erősíti a gerincet, növeli az izmuk tömegét, 
szabályozza annak működését, valamint a szervezet zsírtartalmát. Biztosítja az egyenletesebb, 
harmonikusabb testi fejlődést, ami különösen fiatalkorban fontos, mert ebben az időszakban fo-
kozott a kiegyensúlyozatlanság veszélye. 
Az egészséges életmód egyik kulcskérdése a helyes táplálkozás. A jövő nemzedék helyes táplál-
kozását már gyermekkorban meg kell alapozni. A tanulók általában azt az ételt szeretik, amit is-
mernek, és otthon rendszeresen fogyasztanak. Mivel az ízlés az élet folyamán változik, így azt 
fokozatosan alakítani lehet. 
Kívánatos, hogy az egészséges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen termékek kínálata bővüljön. A 
„büférendelet” eredményeként az iskolai büfék kínálatában lassan megjelentek a gyümölcsök, a 
rozskenyérből készült szendvicsek, a saláták, a bio joghurtok és egyéb egészséges termékek is. A 
cél az, hogy a diákok maguktól válasszák az egészségesebb ételeket. 
Az egészséges életmódra nevelés során az iskolának tehát meg kell tanítania a diákokat a helyes 
táplálkozás- és mozgáskultúra kialakítására, ki kell alakítani a diákokban az önmagukért és máso-
kért érzett felelősség tudatát. 
Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola 
pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. 
Ezek közé tartoznak az alábbiak: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete, az egészséges testtartás, a mozgás fontos-
sága, az értékek ismerete, 

 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe, a betegségek kialakulása és 
gyógyulási folyamata, 

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben, a szemé-
lyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

 a tanulás és a tanulás technikája, 

 az idővel való gazdálkodás szerepe, a rizikóvállalás és határai, 

 a szenvedélybetegségek elkerülése, a tanulási környezet alakítása, 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. 

 Az egészségnevelési programban megjelennek olyan életkori sajátosságokhoz is illesz-
tendő lényeges témák, mint például: 
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o az egészséges táplálkozás témái, 
o a szenvedélybetegségekkel való foglalkozás, a szexuális felvilágosítás 
o nevelés, a családtervezés alapjai, az AIDS prevenció, 
o a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógyszerhaszná-

lat) a testi higiénia, a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés), a 
személyes biztonság 

o (közlekedés, rizikóvállalás,) a testedzés, a mozgás, a helyes testtartás 
o internet, mint veszélyforrásra való figyelemfelkeltés. 

 
Tanórai foglalkozások 
Szaktárgyi órák témafeldolgozása során minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészség-
fejlesztéshez. Ezekre a helyi tanterv tervezése során külön figyelmet fordítanak oktatóink. Osz-
tályfőnöki órák keretein belül is nagy hangsúlyt kap az egészséges életmódra nevelés. 
 
Tanórán kívüli foglalkozások 

 Délutáni szabadidős foglalkozások 

 Sportprogramok, témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játé-
kos programok, csoportfoglalkozások. 

 Egészségnap. Az iskola egészét átfogó előre tervezett programok. 

 Hétvégi iskolai programok. 

 Iskolai diáknap. 

 Sportrendezvények, kulturális programok. 

 Kirándulások, erdei iskolák, túrák, sportprogramok. 
 
Tájékoztató fórumok 
Szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató. Lehet osztályszintű, vagy 
iskolaszintű, ez utóbbi esetében színesíti a programot a külső előadó pl. orvos, pszichológus, 
rendőrségek bűnmegelőzési osztályának szakembere stb.  
A Köznevelési törvény 2016-tól az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat tel-
jesítéséhez köti - így az érettségi a tantárgyi tudás mérésén túl a szociális készségek, a társadalmi 
érzékenység kialakításában is szerepet játszik. 
 
Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényen túl a 110/2012. 
(VI.04) Kormányrendelet (NAT), A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptan-
terv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosí-
tásáról a 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet, a közérdekű önkéntességről szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvény, a 1068/2012. (III.20.) Korm. határozat (nemzeti önkéntes stratégia 2011-2020), a 2011. 
évi CLXXV. Törvény. 2019.évi LXXX törvény a szakképzésről továbbá 12/2020.(II.7.) Kormányren-
delet a szakképzésről szóló tv. végrehajtásáról. 
Nevelő-oktató munkánk során a személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés feladatai nem vá-
laszthatók el. A hatékony személyiségfejlesztés közösségben történik, mely az egyén és közösség 
érdekeinek összehangolásán alapul. A pozitív emberi értékek, személyiségjegyek elválaszthatat-
lanok a szűkebb, vagy tágabb közösségtől. 
A reális önismeret, az örök emberi értékek becsülete, a humánum, a munkakultúra, az egészséges 
életmód, a kommunikációs képesség, az egészséges életszemlélet, mint a személyiség- jegyek 
fontos paraméterei az egyén személyiségének, egyben a közösségi kapcsolatok fokmérői, és a 
szociális beilleszkedés nélkülözhetetlen elemei. Mindazok az eszközök, amelyek, alkalmasak a 
személyiség fejlesztésére a közösségfejlesztést is szolgálják. 
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1.8 A közösségfejlesztéssel, a szakképző intézmény szereplőinek együttműködésével kapcso-
latos feladatok 

A közösség részeként az egyénnek (diáknak és oktatónak egyaránt) az alábbi nélkülözhetetlen 
jellemzőkkel kell rendelkeznie: 

 jóakarat, bizalom, őszinteség, 

 a különbözőség tisztelete, 

 azonosulási képesség, rugalmasság, 

 türelem és mértékletesség a teljesítmény értékelésében, 

 a munka tudatos szervezése, fegyelmezett, kötelességtudó, szorgalmas elvégzése a ké-
pességek legkedvezőbb érvényesülése szerint, 

 a másik ember iránt érzett megértés, segítőkészség, szolidaritás, közvetlenség, figyel-
messég, udvariasság, 

 az ismereteket konkrét helyzetben alkotó módon alkalmazó tudás, intelligencia és annak 
tisztelete, követendő példaként, tekintélyként kezelése, 

 az életértékek (testi-, lelki-, szellemi egészség, életöröm, vidámság) fontossága, gyakor-
lati ápolása, (életvitel, életmód, sport, kirándulás) tudatosítása a társadalmi ön- megva-
lósulás folyamatában önbizalmat, sikerélményeket adó voltuk miatt, 

 a mindennapi élet kulturális értékrendjének következetes (szokássá emelendő) gyakor-
lata (ízlés, beszédmód fejlesztése, a kommunikáció szabályainak betartása, a tisztesség, 
a becsület erkölcsi értékeinek megismerése és a gyakorlati érvényesítése), 

 
Az iskola egyik fontos feladata a különféle iskolai közösségek megszervezése, működtetése és 
fejlesztése. 
Az iskola legfontosabb összetartó erővel bíró közösségei: 

 az osztályok, 

 tanulócsoportok, 

 évfolyamok, 

 és természetesen az intézmény egésze. 
 
Minél több a közös cél, feladat, a közösen átélt élmény, siker, annál jobb az összetartás, a közös-
ségi szellem. Ezért törekednünk kell arra, hogy a szorosan vett tanulási folyamaton kívül, minél 
több közösségi programot, rendezvényt, bemutatót, versenyt, vetélkedőt szervezzünk diákjaink-
nak. Az egészséges versenyszellem a közösség és egymás megbecsülésének, elismerésének esz-
köze. 
A közösségi nevelés fontos eszköze a diákönkormányzat működtetése, munkájának segítése. A 
demokratikus értékrend egyik nélkülözhetetlen eleme az önkormányzás képességeinek ki- alakí-
tása. Oktatói segítséggel meg kell tanítani a diákokat a reális célok kitűzésére és azok végrehajtá-
sát biztosító eszközök, akciók megszervezésére. A jól működő diákönkormányzat mintául szolgál-
hat a közösségi együttéléshez szükséges magatartási és viselkedési normák el- sajátításához, ta-
pasztalatok gyűjtéséhez. 
A közösségek egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása, ápolása fontos összetartó erő. A 
tanítási órákon és tanórákon kívüli tevékenységek során, valamennyi szakoktatónak és a szak-
tárgynak fontos feladata a tanulók nemzettudatának fejlesztése, a hon- és népismeret elmélyí-
tése. A nemzeti kultúra megismerése, a nemzeti hagyományok tisztelete, ápolása oktató-nevelő 
munkánk fontos feladata. A lakóhely-, szülőföld és hazaszeretet elmélyítését a tanórán kívül szer-
vezett iskolai rendezvényekkel, színház- és múzeumlátogatásokkal, kirándulásokkal kívánjuk 
megvalósítani. 
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A közösség-fejlesztés formái iskolánkban: 

 Az iskolai ünnepélyek, megemlékezések az iskolához, a városhoz és a hazához, ezek érté-
keikhez való kötődést erősítik, kialakítják érzelmi azonosulásunkat. 

 A diáknap egyrészt a vidámság, a játék, az ügyesség megnyilvánulásának kifejezése, 
másrészt kulturális program is. 

 Közös színházlátogatásokat szervezünk; a színházkultúra megismeréséhez hozzájárul az 
előadást megelőző vagy az előadást követő beszélgetéssorozat szakemberek bevonásá-
val. 

 Az osztálykirándulások során tanulóink hazánk természeti és kulturális értékeivel ismer-
kednek meg, szakmai kiállítások, programok megtekintésével gyarapíthatják szakmai is-
mereteiket, formálják közösségüket. 

 Sportkörök és sportrendezvények, a versenyzés megtanítja a fiatal sportolót önálló dön-
tésre és cselekvésre, míg a csapatversenyben a közösségformáló erő jelenik meg. 

 Közösséget formáló eszköz a különböző kulturális, tanulmányi, sport, szakmai stb. verse-
nyekre, vetélkedőkre jelentkező csapatok, kis közösségek felkészülése is. A közös cél, a 
közös munka rendkívüli összetartó erő. 

 
Intézményünk a személyiség és közösségfejlesztő munkájában együttműködik a szülőkkel, a szü-
lők közösségeivel, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, a családsegítő és gyermekjóléti szolgá-
lattal és civil szervezetekkel. 
 
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos kiemelt preferenciájú oktatói feladatok: 

 Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcso-
lódó 

 tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesz-
tése. 

 A tanulók életkori sajátosságainak, fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 
fejlesztésében. Ennek keretében a tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkal-
mazkodniuk kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz. 

 Az önkormányzás képességének kialakítása. Ennek keretében a tanulói közösségek fej-
lesztése során ki kell alakítani azt a közösséget, amelyben oktatói segítséggel közösen 
tudnak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tudnak tevékeny-
kedni, illetve az elvégzett munkát közösen értékelni tudják. 

 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. Ennek keretében a tanulói kö-
zösségeket irányító oktatók legfontosabb feladata, a közösségek tevékenységének tuda-
tos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő köz-
vetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevé-
kenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együtt-
éléshez szükséges magatartás- hoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthet-
nek. 

 Az iskolai közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. Ennek keretében a 
tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, for-
mai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 
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1.9 A közösségi szolgálat teljesítésének szabályai 

A közösségi szolgálat szabályai 
A Köznevelési törvény 2016-tól az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat tel-
jesítéséhez köti, így az érettségi a tantárgyi tudás mérésén túl a szociális készségek, a társadalmi 
érzékenység kialakításában is szerepet játszik. 
 
Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényen túl a 110/2012. 
(VI.04) Kormányrendelet (NAT), a Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptan-
terv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosí-
tásáról, a 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet, a közérdekű önkéntességről szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvény, a 1068/2012. (III.20.) Korm. határozat (nemzeti önkéntes stratégia 2011-2020), a 2011. 
évi CLXXV. törvény (civil törvény). 2019.évi LXXX törvény a szakképzésről továbbá 12/2020.(II.7.) 
Kormányrendelet a szakképzésről szóló tv. végrehajtásáról, a 100/1997 (VI.13.) Kormányrendelet 
az érettségi vizsgaszabályzatának kiadásáról. 
A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban 
megvalósulhat a szabad döntés. 
A 20/2012. EMMI rendelet 133.§ változásai (2016. VIII.24.) 10/2020.(III.14.) EMMI rendelet a ki-
hirdetett vészhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosítá-
sáról 
(4) A gimnázium, szakgimnázium a 9-12. évfolyamos, a szakközépiskola a 9-13. évfolyamos tanu-
lói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére 
időkeretet biztosít. 
(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon al-
kalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legke-
vesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető. 
(9) e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek 
együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró 
felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenysége-
ket, a mentor nevét és feladatkörét. 
Záradék: 47. A tanuló teljesítette a rendes érettségi vizsga megkezdéséhez szükséges közösségi 
szolgálatot. 
 
Szakgimnáziumi tanulók kötelezettsége 
97. § (1) Azok a tanulók, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 
2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év vé-
géig tart, amelyben a tizennyolcadik életévüket betöltik. Azon sajátos nevelési igényű tanulók 
tankötelezettsége, akik esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság e törvény hatálybalépése 
előtt a tankötelezettség huszadik életévükig történő meghosszabbításáról döntött, annak a tan-
évnek a végéig tart, amelyben a huszadik életévüket betöltik. 
(2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 
2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. 
Az Nkt. 6. § (4) bek. szerint, a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidő- szak-
ban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének iga-
zolása, kivéve 

a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és 
b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a kö-

zösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített. 
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Miután az Nkt. 7. §-a alapján a szakközépiskola is a középiskola fogalomba tartozik, ezért esetük-
ben is csak a fenti kivételes kör számára nem kötelező a közösségi szolgálat. 
 
Megvalósítása: 
 
Iskolai koordinátort jelöl ki az intézményvezető, aki munkaköri feladataként látja el a tevékeny-
séget és felelős: 

 a tanulók felkészítéséért, mentorálásért, pedagógiai feldolgozásért, 

 a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért, 

 adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért, 

 a tanulók bevonásáért, 

 a tanulók tevékenységének elismeréséért. 
 
Az iskolában további mentor, aki a tanulók lelki fejlődésével foglalkozik, valamint a fogadó szer-
vezetnél szakmai koordinátor, aki a tanulók munkáját irányítja, vesz részt a folyamatban. 
 
A már meglévő jó gyakorlatok és ötletek összegyűjtése, helyi és intézményen belüli lehetőségek 
feltérképezése az oktatótestület, tanulók, szülők segítségével. 
 
Lehetséges tevékenységi körök: 

 környező intézmények: részvétel önkormányzati feladatok ellátásában (egészségügyi, 
szociális, gyermekintézményekben), 

 egyéni gondozási lehetőségek (idősek, fogyatékkal élők), 

 civil szervezetek tevékenységében részt venni, 

 egyházi szervezetek tevékenységében szerepet vállalni. 
 
A közösségi szolgálat területei: 

 egészségügyi (minden esetben mentort kell biztosítani), 

 szociális és jótékonysági (szükség esetén mentort kell biztosítani), 

 oktatási, 

 kulturális és közösségi, 

 környezet- és természetvédelmi, 

 katasztrófavédelmi, 

 közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekek-
kel, idős emberekkel, 

 
A fogadó szervezetekkel az iskola együttműködési megállapodást köt. A tanulókat és szülőket 
tájékoztatjuk a választható lehetőségekről, a tanuló önként választhatja ki azt a helyet, tevékeny-
séget, amely számára a legvonzóbb, leghasznosabb, amelyhez kellően motivált. A szülők támo-
gató szerepére számítunk a program során: ötletek, lelki kísérés, szállítás egyéb tevékenységek-
ben. 
 
A 9-11. évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint három évre arányosan elosztva szervezzük 
meg a legalább 50 órás közösségi szolgálatot. Ettől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet 
térni. Az ötven órán belül 5 órás felkészítő és 5 órás záró foglalkozás tartható. Egy órán 60 perces 
közösségi szolgálati idő értendő (az utazás nem számítható bele), alkalmanként 1-3 órás időke-
retben végezhető. A tanulók egyénileg vagy csoportosan végezhetik a választott tevékenységet, 
célszerű a párok kialakítása. 
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A közösségi szolgálat dokumentálása 
A tanulók 

 jelentkezési lapot töltenek ki, amely tartalmazza a szülő beleegyező nyilatkozatát is, 

 naprakészen kötelesek közösségi szolgálati naplójukat vezetni: mikor, hol, milyen idő- 
keretben, milyen tevékenységet folytattak, esetleges reflexiók megfogalmazása, 

 
Az iskola koordinátora 

 az iskola dokumentumaiban rögzíti a közösségi szolgálatra vonatkozó szabályokat, 

 az éves munkatervben rögzíti a felelősöket, feladatokat, 

 együttműködési megállapodást köt a fogadó szervezetekkel, rögzíti az egyes feladat- kö-
röket 

 a jelentkezési lapok alapján elkészíti a beosztást, 

 intézményváltás esetén igazolást ad ki a teljesítésről, 

 megszervezi az iskolai szintű programzárást.  
 
Az osztályfőnök 

 a diák szolgálati naplója alapján naplóban, törzskönyvben, bizonyítványban rögzíti a tel-
jesített órák számát, 

 kapcsolatot tart, támogatást nyújt a diákoknak, feldolgozza velük az élményeket (osz-
tályfőnöki órai beszélgetés, értékelő lap, poszterek, stb.). 

 
Akkor adható a tanulónak érettségi bizonyítvány, ha a bizonyítványában szerepel az 50 óra kö-
zösségi szolgálat igazolása. 
 
A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, 
szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékeny-
ség és annak oktatói feldolgozása. 
Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazo-
lása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzés-
ének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. A sajátos nevelési igényű tanulók 
esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető. Az 
érettségi vizsga megkezdéséhez a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. ja-
nuár 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. A közösségi szolgálat szo-
ciális, környezetvédelmi, a tanuló társadalmi környezetének javát szolgáló, anyagi érdektől füg-
getlen tevékenység, amely egyénileg vagy csoportosan, projekt módszerrel végezhető. Igazolása 
a projekt megvalósulásának leírását tartalmazó, az egyén szerepét tükröző dokumentumban tör-
ténik. A felnőttoktatásban és sajátos nevelési igényű tanulók esetében e kötelezettség nem áll 
fenn. 
 
A közösségi szolgálat szervezése és dokumentálása. 
Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálá-
sával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke, valamint az ezzel a feladattal meg-
bízott oktató a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban - az iratkezelési szabályok meg-
tartásával - nyilvántartja és folyamatosan vezeti, szükség szerint felügyeli a közösségi szolgálattal 
összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet. Ezek alapján az érettségi bizonyítvány kiadásá-
nak feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a 
tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára. A közösségi szolgálat keretei között a szo-
ciális és jótékonysági, az oktatási, a kulturális és közösségi, a környezet- és természetvédelemi, 

http://kozossegiszolgalat.blogspot.com/2012/04/projekt-modszer.html
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valamint a katasztrófavédelmi területen folytatunk tevékenységet saját intézményben, illetve fo-
gadó intézménynél. A tanulót fogadó intézménynek a meg- határozott tevékenységi területen 
minden esetben, szükség szerint mentort kell biztosítania. Lehetőség szerint a 9-11. évfolyamos 
tanulók számára három tanévre, arányosan elosztva szervezzük meg a legalább ötven órás kö-
zösségi szolgálat teljesítését, hogy 12. osztályban már csak az érettségire tudjanak koncentrálni. 
(10-10 óra teljesítése a 9. évfolyam második, valamint a 10. és 11. évfolyam első és második fél-
évében) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló oktató az ötven órán belül 
- szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró 
foglalkozást tart. 
A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő 
azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. 
A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkeve-
sebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető. A közösségi szolgálat során a tanuló nap-
lót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenysé-
get folytatott. A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként a tanulónak közös-
ségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való 
jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatko-
zatát, Az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt oktatónak, osztályfőnöknek dokumentálnia 
kell a közösségi szolgálat teljesítését. Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki 
két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. 
Az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabály-
zatban rögzítettek szerint végzi. Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevo-
násakor az iskola és a felek együttműködésükről megállapodást kötnek, amelynek tartalmaznia 
kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtarta-
mát, a mentor nevét és feladatkörét. 
 
A közösségi szolgálat időbeosztásának szabályai 
A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagy- 
korú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, 
testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti 
egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését. A tizenhatodik életévét be nem töl-
tött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevé-
kenységet külföldön nem végezhet. A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű 
önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet. A tizenhatodik élet- évét be nem 
töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg: 

 tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát, 

 tanítási időben a heti hat órát és 

 tanítási napon a napi két órát 

 tanítási napon kívül a napi három órát 

 a tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes ál-
tal a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy 
és fél órát és a heti tizennyolc órát. 

 
A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység 
befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani. 
  



 

19 

1.10 Azaz oktatók feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladata. 

1.10.1 Az oktatók helyi feladatai 

Az oktatók feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. 
Az oktatók legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák veze-
tése, 

 érettségi, különbözeti, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, kapcsolattartás a szülőkkel, 

 részvétel oktatói-testületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben 

 A Szakmai programban, az éves Munkatervben előírt tanulmányi kirándulások, iskolai 
rendezvények és ünnepélyek (felkérés és kijelölés alapján) szervezése, illetve azokon 
való részvétel, a felügyelet ellátása, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 Az erre történő kijelölés esetén, szakszerű helyettesítés ellátása. 

 Szakkörök, diákkörök, előkészítők szervezése, vezetése. 

 Differenciált, felzárkóztató, illetve képességfejlesztő foglalkozások megtartása, az ezzel 
összefüggő adminisztráció elvégzése. 

 Az igazgató által elrendelt mindazon feladatok, amelyek az oktatással-neveléssel össze-
függnek és oktatói szakértelmet igénylő tevékenységnek minősülnek. 

 
Az osztályfőnök feladatai: 
Az osztályközösségek vezetője, az osztályfőnök. Az osztályfőnököt - az osztályfőnöki munka- kö-
zösség vezetőjével konzultálva - az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a 
felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

 Az iskola szakmai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 
maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Az osztály kézben tartása, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító oktatók munkáját. Kapcsolatot tart az osztály 
szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az 
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osztály fegyelmi helyzetét. 

 Rendszeresen ellenőrzi a tanulók iskolai és iskolán kívüli magatartását, szorgalmát. Az 
előzőek ismeretében, minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát 
az oktatói- testület elé terjeszti. 

 Kapcsolatot tart a szülőkkel, évente legalább három alkalommal szülői értekezletet, fo-
gadó órát tart. Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

 Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó tanulókkal. 

 Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a gyermekvé-
delmi felelőssel. 

 Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai munká-
ját. 

 Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

 Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz az oktatói testületnek a tanulók ma-
gatartás és szorgalom osztályzatára. 

 Az első félév végén és tanév végén javaslatot tesz az oktatói testületnek a tanulók egész 
tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

 A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli, majd írásbeli 
figyelmeztetésben, intőben részesíti. Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni 
fegyelmi eljárás lefolytatására. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályok-
ban előírt rendelkezések alapján jár el. 

 Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki tanmenet) 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: (digitális) napló vezetése, ellen- 
őrzése, anyakönyv és bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminiszt-
ráció elvégzése, hiányzások rögzítése, igazolása. 

 Statisztikai adatokat szolgáltat, valamint statisztikát készít az osztályról tanév elején, fél-
évkor és a tanév végén. Tanév végén értékelést készít az osztályközösség fejlődéséről. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 
tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Kapcsolatot tart a DÖK-kel, melybe az osztály képviselőjét demokratikus úton választják. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megol-
dását. 

 Segíti az iskolai alapítvány működését. 

 Tanórán kívüli (iskolán kívüli) közösségfejlesztő, szabadidős programokat szervez (osz-
tálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) 

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. 
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1.11 A GINOP-6.2.3-17-2017-00007 „A szakképzési Intézményrendszer Átfogó Fejlesztése” 
című pályázat megvalósításához 

A GINOP 6.2.3-17 Operatív Program A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése tárgyú 
felhívására konzorciumként a 

 Északi ASzC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola 

 Északi ASzC Vay Ádám Gimnázium Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollé-
gium 

 Északi ASzC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola 

 Északi ASzC Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szak-
képző Iskola  

 Északi ASzC Tokaji Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

 Északi ASzC Bárczay János Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

 Északi ASzC Baross László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

 Északi ASzC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola 
 
támogatási kérelmet nyújtott be az intézmények fejlesztése érdekében. 
 
Az intézmények helyzetelemzése során elkészültek a problémalisták, a feltárt problémák közül 
kiemelésre kerülő kulcsprobléma, hogy az intézményekben magas a lemorzsolódás, sokan hagy-
ják el intézményeket anélkül, hogy végzettséget, képzettséget szereznének. Az ok-okozati hierar-
chiát felállítva világossá vált, hogy ennek okai eltérőek, amelyek különböző beavatkozásokat igé-
nyel. 
 
Az alábbi két kulcsprobléma került meghatározásra: 

Érdektelenség, kilátástalanság, jövőkép hiánya: Rendkívüli mértékben megnőtt a tanulásban 
motiválatlan, a jövőbeli kilátással nem rendelkező tanulók száma. Ezeknek a tanulóknak az isko-
lába járással kapcsolatos attitűdjéből hiányzik az a fajta céltudatosság, amellyel egy határozott 
jövőképet tudnának maguk elé állítani. A motiváció, az energia egyik forrása a vonzó, pozitív jö-
vőkép. A motiválatlanságnak, érdektelenségnek többféle eredője van, amelyben hangsúlyosan 
szerepet játszik az a fajta szociokulturáli környezet, amelyben ezek a gyerekek felnőnek, amely-
ben élnek, és amely meghatározza a mindennapjaikat. Ennek a problémának a megfelelő keze-
lése határozott módszertani meg- újulást követel az oktatói testülettől. 
 
Az intézmények és az oktatók nincsenek felkészítve a változásokra, a végzettség nélküli iskola 
elhagyás kezelésére, a fejlesztések meghatározására, ezek végrehajtására: Minden gyermek 
egyedi, megismételhetetlen, különleges, minden gyermeknek egyéni nevelési-oktatási szükség-
letei, igényei, lehetőségei vannak. Egyesek alul teljesítenek, mások messze meghaladják bizonyos 
területen a többi társukat. Vannak olyan gyermekek, akiknek állandó vagy átmeneti jelleggel fizi-
kai, biológiai, pszichikai, intellektuális, családi vagy szociokulturális okok miatt egyéni, sajátos ne-
velési oktatási szükségleteik vannak, ezért a speciális nevelési-oktatási szükségletekhez, sajátos-
ságokhoz egyénenként igazodó bánásmódot igényelnek az iskolában, ők alkotják a végzettség 
nélküli iskolaelhagyók legnagyobb hányadát. Esetükben a nevelésükhöz szükséges módszertani 
háttértudás megfelelő ismerete nélkül az előrelépés szinte lehetetlen. 
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Súlyos problémát okoz az intézmények digitális oktatáshoz meglévő eszközparkjának elavultsága, 
alacsony száma, hiánya. Az oktatói testület és a oktatók munkakörben foglalkoztatott szakembe-
rek folyamatos szakmai fejlődését szolgáló képzéseken, továbbképzéseken való részvétel, folya-
matos szakmai fejlődés biztosítása. 
Az alábbi célok kerültek meghatározásra: 
 
A tanulói motiváció erősítése. A hiányzások csökkentése. 

 Tanulóink motivációjának mérése, elemzése 

 Változatos pedagógiai módszerek alkalmazása 

 IKT eszközök alkalmazása 

 Drogprevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító tevékenysé-
gek 

 Példakép/jövőkép program 
 
Tanulói fejlesztések, a képzés hatékonyságának növelése érdekében 

 Fejlesztő csoportok kialakítása, a tanulói készségek és képességek fejlesztése 

 A tanulói készségek, képességek fejlődésének nyomon követése 
 
Tanulóink életpálya-építésének segítése 

 Pályaorientációs tevékenység beindítása, fenntartása 

 Pályaorientációs rendezvények szervezése 
A végzettség nélküli iskolaelhagyás - az esetek többségében - nem egy adott esemény következ-
ménye, hanem évek során halmozódó problémák és konfliktusok eredménye. Minél korábbi sza-
kaszban avatkozunk be a fiatalok lemorzsolódási folyamatába, annál nagyobb az esély arra, hogy 
az adott fiatal középfokú végzettséget szerez. 
Leggyakrabban az alábbi jelek hozhatók összefüggésbe a lemorzsolódás veszélyének megállapí-
tásával: 
Számszerű dokumentációhoz köthető jellemzők: 

 hiányzás 

 romló tanulmányi átlag 

 évismétlés 
 
Viselkedéshez köthető előjelek: 

 unalom a tanórák alatt, alacsony motiváció 

 drasztikus viselkedésváltozás a tanulónál (agresszió, visszahúzódóvá válás stb.) 

 kiközösítő magatartás vagy kiközösítettség 
 
Egy szisztematikusan felépített intézményi szintű korai jelzőrendszer működési modellje tehát az 
lehet, hogy egyrészt a meghatározott háttéradatok alapján egy előszűrést végzünk, amellyel azo-
nosítjuk a potenciálisan lemorzsolódás veszélyének kitett fiatalokat; másrészt például a hiányzás, 
a tanulmányi átlag, az évismétlés folyamatkövetésével, továbbá viselkedéshez köthető előjelek 
figyelése alapján folyamatos riasztó rendszert működtetünk a veszélyeztetettség megállapítá-
sára. 
Arra kell törekednünk, hogy minden tanulót bent tartsunk az iskolában és minden hozzánk járó 
fiatal középfokú végzettséget tudjon szerezni. 
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Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
 
A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 
A készség-képesség-jártasság fejlesztéséhez vezető folyamat fontos eleme - az ismeretek átadá-
sán túl - a tanulói önmegvalósítás és az önképzés, a tehetséggondozás segítése. Az iskolához és a 
tanulóhoz érkező nagy mennyiségű információ értelmezése és feldolgozása, a kialakított kompe-
tenciák (készségek-képességek-jártasságok) működtetése a tehetségek felismerését, gondozását 
és fejlesztését kívánja meg. Mivel a tanuló ennek a folyamatnak alkotó részese, ezért kreativitása 
és innovációs törekvései fontos építő kövei a tanítás-tanulás szakaszának. 
A tehetséggondozás az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók 
gondozását jelenti. 
 
Megvalósításának színterei: 

 A tanórákon alkalmazzuk a differenciálást, az egyéni feladatmegoldást, a tanulói kis- elő-
adások tartását. 

 Az önálló ismeretszerzés színtere a könyvtár, melyben a tehetségek búvárkodását előre 
adott feladatokkal is ösztönözzük. 

 Szakköröket szervezünk az egyéni képességek fejlesztése érdekében. 

 Szakkörök lehetnek szaktárgyi jellegűek, technikai, művészi, vagy szerveződhetnek vala-
mely közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. 

 A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti, 
informatikai, komplex stb.) versenyek, vetélkedők, bemutatók. Szorgalmazzuk nemcsak 
házi, hanem iskolán kívüli versenyeken, pályázatokon való részvételt is. 

 A legtehetségesebb tanulókat folyamatos szakkörön készítjük fel az egyes versenyekre. 

 Szorgalmazzuk, hogy a különböző művészeti tevékenységet folytató vagy jó képességű 
tanuló mutassa be tudását, alkotását a hagyományos Kossuth Esten. 

 Kiállításokon mutatjuk be a technikai szakkörök alkotásait. 
 
A tehetségek kibontakoztatására különböző külső szervezet által szervezett vetélkedőre, ver-
senyre felkészítjük és benevezzük tanulóinkat. Szorgalmazzuk a különféle pályázatokon való rész-
vételt. 
 
A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő oktatói tevékenység 
Az iskolai követelményrendszer és a társadalmi normáktól, a többségi kultúrától eltérően szocia-
lizált gyermekek összetalálkozása egy sor tipikus nehézséget hoz felszínre, amelyek magatartás-
zavarként is megjelenhetnek, messzire ható következményekkel a tanuló beilleszkedési és lélek-
tani fejlődésére. 
A serdülőkorra jellemző hangulatingadozásokat sokszor kísérik depressziós tünetek, önérté- ke-
lési és identitászavarok. 
Ezekkel a tünetekkel sokszor együtt jelentkezik a családi szocializációban mutatkozó hiány, a szo-
ciális hátrány és a tanulási eredménytelenség. 
A középiskolában, főleg a szakközépiskolában az eddigiekhez viszonyítva növekvő számban jelen-
nek meg az ilyen problémával küszködő tanulók. 
Az iskola célja, hogy ezeket a néha enyhébb, néha súlyosabb deformitásokat kezelje és meg- aka-
dályozza a veszélynek kitett tanulók kirekesztődését, vagy túlzott negatív hatását. 
Az említett tanulók rendszerint már az előző iskolában is perem- és állandó konfliktushelyzetben 
voltak. Az említett tanulók többnyire: 
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 a tanulmányi, kulturális, közösségi feladatrendszerrel kapcsolatban nem álló, megbíza-
tással nem rendelkező peremhelyzetű tanulók; 

 interperszonális kapcsolataik szerint gyakran kedvezőtlen szociometriai státuszú tanu-
lók; 

 a család értékközvetítő sajátosságai szerint problémás fiatalok; 

 a tanulmányi teljesítőképesség szerint egyetlen területen sem kimagasló diákok. 

 Az iskola az alábbi megoldásokkal igyekszik javítani helyzetükön: 

 Az osztályfőnök beiratkozáskor figyeli a gyenge tanulmányi eredménnyel érkező tanuló-
kat. 

 A problémásnak tűnő tanulókra felhívja az osztályban tanító tanárok figyelmét. 

 Rendszeresebben beszélget a tanulókkal. 

 Októberben az „Egy osztályban tanítók megbeszélésén” a tapasztalatok cseréje történik. 

 Egyéni motivációs bázisuk megismerésével igyekszünk sikerélményhez juttatni tanulóin-
kat. 

 Szükség esetén pszichológus, külső szakember segítségét kérjük. 

 A szülővel történő megbeszélésen Nevelési Tanácsadó felkeresését javasoljuk. 

 Felzárkóztató, pótló foglalkozásokra irányítjuk őket. 

 Speciális osztályfőnöki órán, személyiségfejlesztő tréningeken fejlesztjük önértékelési, 
önismereti képességeiket. 

 A tanítási órákon előtérbe helyezzük az alapkészségek fejlesztését célzó tevékenysége-
ket. 

 Kapcsolódunk minden olyan programhoz, pályázunk azokban a témákban, mely a beil-
leszkedési, magatartási zavarok enyhítésére fogalmazódik meg. 

 
Azokat a tanulókat, akiket az igazgató mentesít egy tantárgy részértékelése és minősítése alól 
(törvény adta lehetőség alapján) az iskola egyéni foglalkozás keretében segíti, zárkóztatja fel. Eze-
ken a foglalkozásokon hosszabb időt biztosítunk a tanultak számonkérésére is. 
Minden oktatónak tisztában kell lennie azzal, hogy a beilleszkedési, és magatartási és tanulási 
nehézségek megjelenése biztos jelei annak, hogy tanítványunk valamiféle szociális problémával, 
családi bizonytalansággal, életviteli nehézséggel küzd, és ezek az események nyomják rá bélyeg-
jüket mindennapi viselkedésükre. A magatartási, tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő, 
valamint sajátos nevelési igényű diákok nem tudatosan akarnak nehézségeket okozni maguknak, 
szüleiknek és tanáraiknak, hanem családi és szociális körülményeik, ebből gyakorta következő 
szülői elhanyagolásuk vezet azokhoz a személyiségükben bekövetkező változásokhoz, amelyek a 
jelenségeket előidézik. 
Ezért a beilleszkedési és magatartási nehézségeket mutató tanítványokhoz sohasem haraggal, 
hanem inkább figyelemmel fordulunk. Biztosítanunk kell számukra a kapaszkodót, hogy családi, 
szociális problémákban, esetleg már a személyiség nem megfelelő fejlettségében, a családi és 
létbizonytalanságban rejlő gondok megoldási útján megindulhassanak. Ehhez az iskola minden 
oktatójának érzékeny odafigyelésére, előítélet-mentes oktatói személyiségére szükség van, min-
denekelőtt azonban az osztályfőnökök kötelessége a problémákkal küzdő személyiség felisme-
rése, az osztályban tanító oktatók diszkrét informálása. Nem mellőzhető a felismert esetekben a 
problémák négyszemközti megbeszélése, az elvárások és a oktatói tanácsok világos megfogalma-
zása. Feltétlenül igénybe vesszük ezekben az esetekben a oktatói munkánkat segítő iskolapszi-
chológus, oktatást támogató oktató és iskolai védőnő szakmai segítségét, valamint - szükség ese-
tén - az ifjúságvédelmi felelős tanár szakmai támogatását. Azokban az esetekben, ahol tanítvá-
nyunk szociális létbizonytalanságban van, kérni kell az illetékes önkormányzat segítségét. 
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SNI-s tanulók támogatása 
Kiemelt figyelemmel kezeljük a sajátos nevelési igényű tanulók helyzetét. Az SNI-s tanulók egyéni 
fejlesztését a Nevelési Tanácsadók javaslatainak figyelembe vételéve, tanulmányi elő- menetelük 
segítése céljából fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk számukra. Integrációjukat az iskolaorvos, a 
védőnő, az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős együttműködése segíti. Az együttműködés 
módját az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 
 
Rendszeres képességfejlesztés és rehabilitációs foglalkozások 
A rendszeres képességfejlesztő és rehabilitációs órák heti egy vagy két alkalommal jelennek meg 
az órakeretben. A kitűzött cél, hogy minden rászoruló gyermek megkapja a szükséges támoga-
tást, és egyben olyan szintre jusson, ami lehetővé teszi számára, hogy év vesztés nélkül végezze 
el tanulmányait. 
A foglalkozások nem zajlanak folyamatosan az egész tanévben, és nem vonatkoznak minden ta-
nulóra, csupán alkalomhoz és kiválasztott, jól körülhatárolható célcsoporthoz igazodnak. Minden 
csoport más-más oktatói megközelítést, technikát igényel. 
 
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 
Azokat a tanulókat, akiknek komoly problémájuk van a tanulással a közép-iskola első évében, 
rendszerint már az általános iskolában is a gyenge képességűek közé sorolták. Bár korántsem 
biztos, hogy minden esetben az alapképességek gyengék, annál ugyanis sokkal gyakoribb ez a 
probléma. 
Ezeknek a tanulóknak alig vagy talán soha nem adatott meg a tanulással, egy feladat megoldásá-
val kapcsolatos sikerélmény. Az iskolához fűződő kapcsolataikat inkább a kudarcok jellemezték. 
Nem csoda, ha nekik is igen korán kialakult a kudarckerülő magatartásuk (házi fel- adatok elké-
szítésének hiánya, ill. a lógások, puskázások és egyéb trükkök bevetése), s ez csak tovább növelte 
lemaradásukat. 
Sok esetben előfordul, hogy ezek a gyerekek, miután az osztályok jól, vagy közepesen jól tanuló-
inak közösségéből kirekesztődnek, kialakítják saját csoportjaikat, melyekben sokszor az iskolai 
házirendtől idegen, elítélendő szokások és értékrend uralkodik. 
Mindezek alapján a probléma megoldásához vezető út első lépcsőfokának a tanuláshoz fűződő 
viszonyuk átalakítását tartjuk. 
E cél megvalósításához kedvező lehetőségnek ígérkezik az új iskolába, a középiskolába lépés, ami 
az újrakezdést, a „tiszta lap” lehetőségét is jelentheti számukra. 
Ahhoz, hogy valóban kedvező irányt vegyen a tanulással kapcsolatos hozzáállásuk, megfelelő lég-
kört kell biztosítani számukra. Elfogadó, megértő, segítő légkörben könnyebben megnyílnak és 
nekünk mindenképpen meg kell nyernünk őket ahhoz, hogy meg akarják tanulni és elhiggyék, 
hogy meg lehet tanulni a tanulás művészetét. 
Lehetőséget kell teremteni osztályfőnöki óra keretében arra, hogy kibeszéljék magukból az őket 
ért tanulással kapcsolatos negatív élményeiket. 
Az első évben több alkalommal osztályfőnöki órán és a tanítási órákon is foglalkozunk a tanulási 
módszerekkel, hogy minél hatékonyabban alkalmazzák azokat tanulóink. 
A tanulási kudarc legfontosabb oka a „tanulni tudás” hiánya vagy hiányos volta. A nem meg- fe-
lelő vagy nem célszerű formában tanuló diákokkal és szüleikkel a középiskolai időszak elején kon-
zultál az osztályfőnök vagy az érintett oktatók. A sikeres együttműködés érdekében minden kö-
rülmények között felhívjuk a szülő figyelmét a problémára. 
Mindez ráébreszti tanulóinkat arra, hogy problémáikkal nincsenek egyedül, mások is küszködtek 
hasonló gondokkal. A foglalkozás végére el kell érnünk, hogy közösen kialakítsuk a célt: 
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 meg kell tanulni azokat a módszereket, ki kell alakítani azokat a szokásokat, melyek se-
gítségével a kudarcok helyett a megértés, a tudás sikerélménye vár. 

 fontos lépés a tanulás módszereinek elsajátítása. 
 
Ehhez mindenképpen plusz idő szükséges, szerencsés megoldás, ha külön órakeret áll rendelke-
zésre (pályázati program esetén) 
 
Javasolt tevékenységeink: 

 bontott csoportban történő tanítás; 

 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 egyéni foglalkozások (Ktv. 52.§); 

 a szaktanárok javaslata alapján az „Egy osztályban tanító tanárok” közössége dönt; 

 tanulószoba; 

 időszakos felzárkóztatás; 

 az iskolai könyvtár egyéni vagy csoportos használata. 
 
A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
A gazdaság átalakulásával kapcsolatban önhibáján kívül mind több gyerek kerül olyan anyagi hely-
zetbe, mely egészséges testi fejlődését, zavartalan tanulását hátráltatja. 
Az ilyen helyzetbe került tanuló sokszor eltitkolni igyekszik körülményeit, ezért körültekintő, ta-
pintatos pedagógiai feladat a veszélyeztetett és hátrányos szociális családi helyzet felderítése és 
a megoldási helyzetek számbavétele. 
Az iskola egyik fontos feladata a felvett tanulóinak esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányok csök-
kentése, a társadalmi egyenlőtlenségekből adódó esetleges negatív hatások enyhítése. Ezeknek 
a negatív jelenségeknek a felderítésében, kompenzálásban az osztályfőnökök és az ifjúságvé-
delmi felelős vezetésével az iskolának komoly szerepe és feladata van. 
 
Eszközeink a hátrányok kompenzálására: 

 az osztályfőnökök feltáró munkája, empátiás készsége segít a feltárás gyorsaságában; 

 a szülői értekezletek után négyszemközti beszélgetések kezdeményezése a szülőkkel; 

 a gyermekvédelmi tevékenység hatékonyságának növelése; 

 a szociokulturális hátrányok enyhítése 
- tanácsadással, 
- közösségek életének támogatásával, 
- a szabadidő kulturált eltöltésének biztosításával, 
- felzárkóztató programok szervezésével, 
- tehetséggondozó programok szervezésével, 
- felvilágosító programok szervezésével, 
- drogmegelőzési programok szervezésével. 

 felvilágosítás nyújtása a külső szociális juttatások lehetőségéről; 

 az iskola szociális támogatásainak eljuttatása 
- kedvezményes étkezési lehetőség biztosítása, 
- segélyek, 
- tankönyvtámogatás, 
- pályázati lehetőségek ismertetése, 
- alapítványi hozzájárulások felkutatása, 
- táborozási hozzájárulások, 
- ösztöndíj lehetőségek felkutatása, 
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- tanulmányi ösztöndíjra felterjesztés. 

 tanórán kívüli tevékenység az önismeret fejlesztésére; 

 tanórán kívüli lehetőségek a magabiztosság, a sikerélmény, az önbizalom fejlesztésére 
(sport, művészeti, technikai szakkörök); 

 kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal, a lakóhely szerinti polgármesteri hivatallal annak 
érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 
részesüljenek. 

 
A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
A gazdasági és társadalmi változások következtében tömegméretekben jelentkező és a családok 
életében felhalmozódó problémák kihatnak a gyermekek nevelésére, gondozására. Sok és egyre 
több a veszélyeztető tényező: az urbanizációtól a családok széthullásán át az egyes rétegek jólé-
tétől, túlzott anyagias szemléletétől más rétegek alacsony ellátottságáig, a munkanélküliségig. 
A gyermekek fejlődését különböző sérülések fenyegetik: 

 biológiai-fiziológiai, 

 szociális, 

 pszichés sérülések, amelyek gyakran összefüggnek egymással. 
 
Az ifjúságvédelem feladata: a családi nevelésből, a környezetből fakadó intenzív ártalmak, zava-
rok kiküszöbölése, enyhítése. 
A társadalmi viszonyok negatív hatásaitól nemcsak védeni kell a gyermekeket, hanem fel is kell 
készíteni őket a védekezésre is. 
Minden oktató közreműködik az ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését ve-
szélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében, de kiemelt feladata 
az osztályfőnöknek és az ifjúságvédelmi felelősnek van. 
 

1.11.1 Az ifjúságvédelmi felelős legfontosabb feladatai: 

 A tanulókkal kapcsolatos megelőző, óvó és védő tevékenység. 

 Vészhelyzetek feltárása, csökkentése annak érdekében, hogy a tanulók fejlődését ne 
akadályozzák. 

 Javaslatot tesz iskolai segélyezésre. 

 Kezdeményezi anyagi veszélyeztetettség esetén, hogy az igazgató indítson eljárást a ta-
nuló állandó lakhelye szerinti települési önkormányzatnál rendszeres vagy rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. 

 Együttműködik az oktatótestület tagjaival, az osztályfőnökökkel a tanulók veszélyezte-
tettségének megelőzésében, megszüntetésében. 

 Előadásokat szervez osztályfőnöki órákra drog, alkohol, dohányzás stb. témakörökben. 

 Feladata egészségvédelmi, ennek részeként kábítószer ellenes program kidolgozásának 
segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése. Szükség esetén intézkedés megtételé-
nek kezdeményezése. 

 Segíti az osztályfőnököket az egészséges családi életre nevelés témában. 

 Gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető 
veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a Gyer-
mekjóléti Szolgálatot. 
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Az iskolai ifjúságvédelmi tevékenység három területre terjed ki: a tanulók fejlődését veszélyez-
tető okok megelőzésére, feltárására és megszüntetésére. 
 
A megelőzés (prevenció) feladatai 

 személyiségfejlesztés, értékközvetítés, 

 közösségfejlesztés, 

 beilleszkedéssel, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése, 

 a szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek, 

 pedagógiai eljárások: 
- folyamatos mentálhigiénés tanácsadások, egyéni, segítő beszélgetések, megfe-

lelő szakemberek bevonása; 
- a család bevonása a probléma megoldásába; 
- a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű tanulók tanulási 
- előmenetelének figyelemmel kísérése, tanulás módszertani ismeretek nyújtása; 
- speciális közösségi foglalkozások; 

 egészségnevelő tevékenységek, 
- felvilágosító, megelőző munka; 
- családi életre nevelés; 
- egészségvédő programok; 
- egészségügyi szűrővizsgálatok; 
- a szenvedélybetegségek megelőzése (dohányzás, drog, alkohol). 

 
A feltárásnak az a célja, hogy a tanulók problémáit az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével 
minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. 

 fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit; 

 meg kell keresni a problémák okait; 

 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 

 jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 
 
A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik 
a területileg illetékes 

 nevelési tanácsadóval, 

 gyermekjóléti szolgálattal, 

 családsegítő szolgálattal, 

 polgármesteri hivatallal, 

 iskolaorvossal. 
 
Iskolánk oktatói munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermek- és if-
júságvédelem céljainak megvalósítását: 

 felzárkóztató foglalkozások; 

 tehetséggondozó foglalkozások; 

 hátrányok csökkentése; 

 a differenciált oktatás és készségfejlesztés; 

 személyes, egyéni tanácsadás (tanulóknak, szülőknek); 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése; 

 családi életre történő nevelés; 

 tanulószobai foglalkozások; 
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 iskolai étkezési lehetőség biztosítása; 

 az egészségügyi szűrővizsgálatok; 

 a tanulók szabadidejének szervezése; 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segélyek); 

 a szülőkkel való együttműködés; 

 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 
 
A tanulóknak a szakképző intézményi döntési folyamataiban való részvételi joga gyakorlásának 
rendje 
 
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A diákön-
kormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével 
és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szervezeti és mű-
ködési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját sa-
ját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény veze-
tője biztosítja a szervezet számára. 

 A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intéz-
mény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 A diákönkormányzat tevékenységét a diákönkormányzatot segítő oktató támogatja és 
fogja össze, akit ezzel a feladattal - a diákközösség javaslatára - az igazgató bíz meg. A 
diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit - az igazgatóhelyettessel 
való egyeztetés után szabadon használhatja. 

 A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol: 
- az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásakor és módosítása-

kor, 
- a Házirend elfogadásakor és módosításakor, 
- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, 
- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 
- a fegyelmi tárgyalás során. 
- A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
- A diákönkormányzat - a oktatótestület véleményének meghallgatásával - dönt 

a szabadidős programok szervezéséről. 
 
Az osztályközösségek, az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezetei, a tanítási-nevelési folya-
mat alapvető csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak: 

 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 

 döntés az osztály belügyeiben. 
 
A tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, az oktató és a szakképző intézmény partnerei 
kapcsolattartásának formái 
 
Ebben a részben határozzuk meg az iskola szereplőinek és az intézménynek a partneri kapcsolat-
tartásra vonatkozó szabályait. 
Elvárásaink a hatékony nevelés és oktatás érdekében: 
 
a) Tanulóink 

 kapjanak az iskolától értékálló tudást az anyanyelv, az idegen nyelv, a 
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 sport, az informatika és a mezőgazdaság területén; 

 ismerjék meg és érvényesítsék jogaikat: vegyenek részt az iskola életében; 

 értékeljék saját és mások tudását, a tanulásnak legyen tekintélye; 

 fejlődjön önismeretük; 

 saját képességeiknek megfelelő maximális tudást (jártasság, készség) szerezzenek; 

 olyan humán értékeket sajátítsanak el, mint becsület, tisztesség, egymás tisztelete, ha-
zaszeretet, magyarságtudat stb.; 

 kapjanak személyiségfejlődésüknek és képességeiknek megfelelő egyéni bánásmódot. 
 

Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

Alakuljanak ki a személyiség 
olyan értékes tulajdonságai, mint 
a szervezőkészség, aktivitás, önál-
lóság, kitartás, érdeklődés, kollek-

tivitás. 

Az osztályközösség az iskola 
és a diákönkormányzat leg- 

kisebb működő egysége. 
Az osztályközösség választja meg 

az osztály tisztségviselőit, s delegál 
két képviselőt az iskola diákönkor-

mányzatába. 
Az osztályközösség vezetője az 
osztályfőnök. Feladata sokrétű. 

A tanulók tudjanak: 
- együttműködni társaikkal, 

- mások szempontjait is figye-
lembe véve cselekedni, 

- felmerülő akadályok esetén dön-
teni az életkoruknak megfelelő 

szinten, 
- tetteikért felelősséget 

vállalni. 

A tanulók megismerhessék 
és gyakorolhassák a demokrácia 
elemeit, jogaikat és kötelességei-

ket. 

Diákönkormányzat (DÖK) 
működtetése: 

- Az iskolai diákmozgalmat a DÖK-
segítő oktató támogatja és fogja 

össze. 
- A DÖK-nek legyen a tanulók által 
elfogadott szervezeti és működési 

szabályzata. 
- Tevékenysége a tanulókat érintő 

valamennyi kérdésre kiterjed. 
- Véleményt nyilváníthat: 

a tanulók nagyobb közösségét 
érintő kérdések tárgyalásakor, 

A tanulók: 
- tudják érdekeiket felmérni, meg-

fogalmazni, képviselni, 
- tudjanak érvelni, vitázni mások 

nézeteinek tiszteletben tartásával, 
- legyenek képesek kompromisz-

szumra jutni, 
- az elfogadott döntéseket hajtsák 

végre, tartsák be, 
- tudjanak és merjenek véleményt 

mondani. 

 

- a tanulói pályázatok, versenyek 
meghirdetésekor, szervezésekor, a 
tanórán kívüli tevékenységek for-

máinak meghatározásakor, 
- a könyvtár és az iskolai sportkör 
működési rendjének megállapítá-
sakor, más jogszabályban megha-

tározott kérdésekben. 
- A tanulóifjúságot az iskola veze-
tősége és az oktatói testület előtt 

az iskolai diákönkormányzat képvi-
seli. 

- A diákönkormányzat a tanulókat 
faliújságon, iskolarádión keresztül 

tájékoztatja. 

 

A tanuló egyéni (akár magánjel-
legű) problémáival keresse meg 

tanárát. 

- Az osztályfőnök vagy bár- 
melyik oktató keressen megoldást 

a felmerülő problémára. 

A tanuló teljes biztonsággal 
és bizalommal fordulhasson 

segítségért a oktatóhoz. 



 

31 

- Szükség esetén álljon rendelke-
zésre a pszichológus is. 

 
b) Az oktató 

 rendelkezzen színvonalas, korszerű szaktudással, pedagógiai ismeretrendszerrel, befoga-
dási és önművelődési készséggel; 

 készüljön fel a tanítási óráira szaktárgyilag, didaktikailag és módszertanilag; 

 ismerje és alkalmazza a differenciált képességfejlesztés formáit, módszereit; 

 legyen képes kollégáival, a szülőkkel, de főleg a gyermekekkel a mindennapos kapcsolat-
tartásra, vegye észre gondjaikat, hallgassa meg véleményüket, javaslataikat; 

 értékvállaló magatartással hitelesen érvényesítse az iskola által közvetített nevelési elve-
ket; 

 rendelkezzen kommunikációs-, döntési-, szervezési- és elemzőkészséggel; 

 oktatótestületünk tagjaként egységesen képviselje a munka tiszteletét, megbecsülését, 
valamint a műveltségnek és igazságosságnak, mint feltétlen értékeknek a fontosságát. 

 
c) A szülő 

 ismerje saját és gyermeke jogait, kötelességeit; 

 mindenkor bizalommal fordulhasson véleményével, javaslatával vagy problémáival a ok-
tatókhoz; 

 kapjon támogatást az iskolától problémáinak megoldásához; 

 együttműködési kötelezettsége mellett kapjon fogadókészséget, hogy együttműködhes-
sen az oktatókkal gyermeke nevelésében. 

 
Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

Tanulóink többsége 
különböző társadalmi és termé-
szeti környezetből érkezik. Ezért 
különösen fontos a szülői közös-
ségek kialakítása és fejlesztése. 

Nagyon sok a csonka család, és az 
ő érdekeiket nehéz fel- adat ösz-

szefogni. 

Az iskola segítséget adhat: 
- rendezvények megtartásához, 
- hasznos hulladék gyűjtéséhez, 
- kulturális és sport programok 

szervezéséhez. 

Ki kell alakítani az iskola és a 
környéken lakók barátságos, köl-
csönös segítségnyújtáson alapuló 

kapcsolatát. 

A szülők szervezett együtt- 
működése törvény adta jogaik és 
kötelességeik ér- vényre juttatá-

sára. 
Ismerjék meg a szülők az iskola 

helyzetét, céljait, fel- adatait, ter-
veit, és az elért eredményeket. 

Szülői munkaközösség 
- dönt saját szervezeti és műkö-

dési rendjéről, 
- feladata az iskolai és családi ne-

velés összehangolása, vélemé-
nyek és javaslatok közvetítése az 

iskola felé, 
- az intézményt segítő kezdemé-
nyezések, munkák szervezése, 

- mozgósítás az iskolai rendezvé-
nyekre, 

- pályázatok írása, 
- szülők közötti kapcsolattartás, 
- vezetőit az igazgató összehív-

hatja, ahol tájékoztatást ad az in-
tézmény munkájáról, feladatai-

ról, aktuális problémákról. 

Az iskola életének ne csak 
szemlélői, hanem aktív résztvevői 

legyenek a szülők. 
A szülők legyenek jól tájékozot-

tak az iskola életéről. Konstruktív 
véleményükkel segítsék az iskolai 

munkát. 
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A szülők nevelő munkájának 
intenzívebbé tétele. 

Az iskola és a család pedagógiai 
törekvéseinek összehangolása. 

A tanuló körülményeinek 
objektív megismerése. Közvetlen 

kapcsolat kialakítása oktató és 
szülő között. 

Szülői értekezlet 
(3 alkalom/év): 

- Az azonos osztályba járó tanu-
lók szülei számára az osztályfő-

nök tartja. 
- A szülők tájékoztatást kapnak a 
tanév rendjéről, az aktuális fel-

adatokról. 
- Az osztályfőnök beszámolót tart 

az osztály tanulmányi eredmé-
nyeiről, magatartásáról, szorgal-
máról, a munka körülményeiről, 
a nevelést segítő és gátló ténye-

zőkről. 

Legyenek tájékozottak a szülők 
gyermekük osztályával 

kapcsolatban. 
Kapjanak használható segítséget 
a gyerekek problémáinak megol-

dásához. 
 

Emberi, bizalmon alapuló, őszinte 
kapcsolat kialakítása a szülőkkel. 

 

- Az osztály sajátos pedagógiai-
pszichológiai problémáit alapul 

véve az osztályfőnök tartson elő-
adást a nevelés minden fontos és 
időszerű kérdéséről. A szülőkkel 
beszélje meg a hallottakat, s kö-

zösen tűzzenek ki feladatokat ne-
velőmunkájuk irányára vonatko-

zóan. 
- Rendkívüli szülői értekezlet hív-
ható össze, ha a szülők vagy okta-

tók ezt kérik. 
- Igény esetén pszichológusi, fej-
lesztő pedagógusi (oktatást tá-

mogató oktató) előadások a szü-
lők problémáinak csökkentése ér-

dekében. 
A szülőkkel való találkozás 

alkalmával: 
- Meg kell erősíteni a családi ne-
velés és a gyermek pozitívumait, 
és erre alapozva kell a hibák kija-

vítását megkezdeni. 
- Őszinte légkört kell kialakítani, 

hogy a szülő elmondhassa a véle-
ményét; a családról megtudott 
adatokat titkosan kell kezelni. 

- Együttműködési területet 
kell keresni a szülőkkel. 

 

Az iskola és a család közti 
állandó, naprakész kapcsolattar-

tás. 

Írásbeli tájékoztatás (ellen- 
őrző): 

- Érdemjegyek beírása a tanuló 
feladata. 

- Az egyes tantárgyaknál 
félévente minimum három ér-

demjegy alapján osztályozhatók a 
tanulók. 

A szülők tájékozottak legyenek 
gyermekük iskolai életével kap-

csolatban. Tisztában legyenek az-
zal, hogy az oktatókat a szülőkkel 

azonos célok vezérlik. 
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- Magatartással, szorgalommal, 
kapcsolatos közlemények (dicsé-

retek, elmarasztalások). 
- Szülői értesítések, meghívók. 
- A szülők közlései, igazolások. 

 
- Telefonos kapcsolat olyan sür-
gős esetekben, ami nem tűr ha-

lasztást. 
 

Teremtsen oldott hangulatú 
találkozást a tanulók, szülők és az 

oktatói testület között. 

További programjaink: 
- A Tanév rendjében szereplő 

programok. 

A közös programok erősítsék 
meg a sokoldalú kapcsolatot. A 

szülők érezzék az oktató gondos-
kodását, megértését, szeretetét 

gyermekük iránt. 

 
Kapcsolattartás az iskola külső partnereivel 
A külső partnerekkel történő kapcsolattartás szabályozása jelentős részben a szervezeti és mű-
ködési szabályzat jogkörébe tartozik, így az iskola egészségügyi ellátást biztosító szervezettel, a 
családsegítő szolgálattal, a pedagógiai-szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás további sza-
bályozására nincsen lehetőség. 
Az iskola vezetői folyamatos kapcsolatot tartanak fenn az írott és nyomtatott sajtóval, a Agrármi-
nisztériummal. A sajtóval történő kapcsolattartás az igazgató feladatkörébe és felelősségi körébe 
tartozik. 
Folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk továbbá az alábbi szervezetekkel, a felsorolásban meg-
jelöljük a kapcsolattartásért felelős személyt. 

 a város általános és középiskolái – igazgató 

 Mátészalka Város Önkormányzata – igazgató 

 A Sz.-Sz.-B. Megyei Pedagógiai Oktatási Központ, Nyíregyháza – igazgató 

 A Sz.-Sz.-B Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya – oktatási igazgatóhelyettes 

 Nyíregyházi Egyetem – igazgató 
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A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
A tanulmányok alatti vizsga helyi szabályainak kialakítása azokat a normákat tartalmazza, ame-
lyek a vizsgán való részvétel és a vizsgázás, valamint a vizsgáztatás - jogszabályi keretek között 
- meghatározható intézményi specifikumait érintik. A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolításakor 
figyelemmel kell lenni a köznevelési törvény végrehajtása érdekében készült 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet 65-72.§-ainak rendelkezéseire. 
 
Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

 osztályozóvizsga, 

 pótló vizsga, 

 javítóvizsga, 

 különbözeti vizsga, 

 ágazati alapvizsga. 
 
1. Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 
ha 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

 vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 
- szakgimnáziumi és technikumi képzés esetén a kétszázötven tanítási órát, 
- szakiskolai és szakképző iskolai képzés esetén az elméleti tanítási órák húsz szá-

zalékát, 
- egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a 

tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető,  
 
akkor az oktatói testület döntése alapján tehet osztályozóvizsgát. (Az oktatói testület az osztá-
lyozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásai- nak száma meg-
haladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. Ha a 
tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és 
emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.), 
előrehozott érettségi vizsga letételére jelentkezett, és azt az igazgató engedélyezte. 
 
2. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 
marad vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 
 
3. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osz-
tályzatot kapott. 
 
4. Különbözeti vizsgát az a tanuló tehet, aki a tanév elején vagy a tanév közben átvétellel kerül 
intézményünkbe. Azokból a tantárgyakból köteles különbözeti vizsgát tenni, amelyeknek tanul-
mányi követelményeit még nem teljesítette az előző oktatási intézményben. A szakmai tantár-
gyak esetében külön gondot kell fordítani a szakképzési törvény speciális előírásainak betartá-
sára. Egy vagy több különbözeti vizsga letételéhez halasztott vizsgalehetőséget biztosíthat az in-
tézmény igazgatója, egyéni elbírálás alapján. 
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5. Ágazati alapvizsgát annak a tanulónak kötelező tennie, aki nappali rendszerű oktatásban vagy 
a nappali oktatás munkarendje szerinti szervezett felnőttoktatásban vesz részt a szakmai képzés-
ben, továbbá a 2020/2021. tanévben tanulmányokat kezdett, nappali rendszerű oktatásban részt 
vevő technikumi (10. évfolyam végén) és szakképző iskolai tanuló (9. évfolyam végén). 
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabá-
lyok szerint kell megszervezni. A belső vizsgák során is biztosítani kell a sajátos nevelési igényű 
(hivatalos pedagógiai-pszichológiai szakmai szolgáltató véleményével rendelkezők esetében) ta-
nulóknál a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó vizsgáztatást. A belső vizsgák során is bizto-
sítani kell a sajátos nevelési igényű vizsgázó számára a fizikai és infokommunikációs akadálymen-
tességet. 
 
5/a. Szakképző iskolában az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati alapvizsga 
alkalmassá teheti a tanulót egyszerű munkakörök betöltésére, amennyiben azt a KKK meghatá-
rozta. 
 
5/b. Technikusi oktatásnál a 10. évfolyamot követően, a sikeres ágazati alapvizsga után történik 
a szakma-, vagy szakmairány választás.  
 
A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend 

 A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet tenni. 

 A tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét a honlapon tesszük közzé. 

 A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, épület, terem 
száma) a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a 
vizsga kezdete előtt 10 nappal postai értesítést kap. 

 Egy vizsgaidőszakban egy évfolyam tananyagából tehető vizsga. Két évfolyam anyagából 
csak rendkívül indokolt esetben, igazgatói engedéllyel lehet vizsgázni. 

 Az osztályozóvizsga kérelemre történő letételét az igazgató engedélyezi. Az osztályozó-
vizsgára való jelentkezés írásbeli kérelem alapján történik. A jelentkezési lapot a tanuló, 
valamint kiskorú tanuló esetében a gondviselő is aláírja. Az osztályozóvizsga napján a ta-
nuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól. 

 A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg. 

 A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 4 héttel a szaktanár-
tól tájékoztatást kap. 

 A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított valam-
ennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság szakvélemé-
nyében foglaltak alapján, az igazgató adhat engedélyt. 

 
A tanulmányok alatti vizsgák különös eljárási szabályai 

 Az írásbeli vizsga időtartama - a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő ese-
tek kivételével - tantárgyanként és évfolyamonként 60 perc. 

 Egy napon legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet tenni. 

 Egy napra egy tanulónak legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. 

 A szóbeli vizsgát az iskola szakos oktatóiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság előtt 
kell megtartani. A vizsgabizottság kérdezője lehetőleg az az oktató legyen, aki a tanulót 
előzőleg tanította. 

 Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el. 

 A vizsgán, az elnökön és a kérdező oktatón kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen 
kell lennie. 
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 A tanulónak a szóbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) kidolgozására 
legalább 30 percet kell biztosítani, kivéve az 1. bekezdésben tett kivételt. 

 A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja 
megoldani, teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzathat 
vele. Erre is 30 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama. 

 A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani. 

 Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két 
másik - a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - oktatóból álló háromtagú bizott-
ság a cselekmény súlyosságát mérlegeli, és 

- a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvá-
nítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott 
teljesítményt, 

- az adott tantárgyból - ha az nem javítóvizsga - a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, 
vagy 

- amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy 
- eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizs-

gázó teljesítményét. 
 

 A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell 
foglalni. 

 A vizsga a vizsgázó számára díjtalan. 

 A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg. 

 A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárá-
ban a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni. 

 A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel. 

 Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés (vázlatkészítés) céljára kapott papírlapot az iskola 
bélyegzőjével el kell látni. A tanuló és a szülő kérésre, egyeztetett időpontban, a vizsga-
elnök jelenlétében a vizsgadokumentumokba betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az 
értékeléshez, melyet jegyzőkönyvbe kell venni. 

 Az írásbeli dolgozatot a szakoktató piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és 
aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell eszközölni. 

 A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott 
záradékokkal be kell vezetni. 

 A vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb tel-
jesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie. 

 Az osztályozó- és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben 
szereplő követelmények alapján az oktatók szakmai munkaközösségei, illetve - amelyik 
tantárgynál nincs munkaközösség – az oktatók állapítják meg. 

 A követelmények elfogadásáról az oktatói testület dönt. 

 A tanulmányok alatti vizsgákon osztályozóvizsgát mindig írásban tesznek a tanulók (kivé-
tel az előrehozott érettségi vizsga esetében tett osztályozóvizsga). 

 A javítóvizsgán matematika és magyar nyelv tantárgyakból írásbeli, a többi tantárgyból 
szóbeli vizsgát szervezünk. 

 A különbözeti vizsga mindig szóban történik. 
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A felvétel és az átvétel helyi szabályai 
 
Az iskolával történő tanulói jogviszony létesítésének két lehetősége van: 

 felvétellel, illetve 

 átvétellel. 
 
A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A szakképzésben a felvétel alapját képezi az 
adott szakmához szükséges orvosi alkalmassági, amelyet nem a védőnő nem az iskolaorvos, 
nem a házi orvos, hanem foglakozás-egészségügyi orvos állít ki! A felvételről vagy az átvételről 
az iskola igazgatója dönt. Felvételi vizsgát nem tartunk. A felvétel alapját a magyar, történelem, 
matematika, idegen nyelv, fizika, kémia és biológia tantárgyak 7. osztály év végi és a 8. osztály 
félévi eredményeiből számított pontok képezik. Az iskola a felvétellel kapcsolatos adminisztrációs 
folyamatát (felvételi listák és rangsorok összeállítását, szülők értesítését stb.) a miniszter által 
kiadott, a Tanév rendjében meghatározott időpontokban és eljárási rend szerint szervezi meg. 
Rendkívüli felvételi eljárást abban az esetben írhat ki az iskolánk, ha a rendes felvételi eljárásban 
megjelölt keretlétszámokat csak 90%-nál kisebb arányban tudtuk feltölteni. Ebben az esetben a 
miniszter által kiadott Tanév rendjében meghatározott időintervallumban meghirdethető a rend-
kívüli felvételi eljárás (ennek a tényét az OH/Oktatási Hivatal www.oh.gov.hu illetve a 
www.kir.hu, valamint az iskola honlapján olvashatják az érintettek).A rendkívüli eljárás már nem 
tartozik a SZIR hatáskörébe, ekkor a továbbtanulás intézése már egyénileg, közvetlenül az iskolá-
val történik:  

 Ha a gyermek a rendes felvételi eljárásban már nyújtott be továbbtanulási lapot intéz-
ményünkhöz, akkor a szülőnek csak egy méltányossági kérelmet kell benyújtania, megje-
lölve benne azt a tagozatot, amelyet a rendkívüli eljárás keretén belül az iskola meg-hir-
detett. 

 Ha még nem jelentkezett a tanuló a rendes felvételi eljárásban, akkor a méltányossági 
kérelem mellé csatolni kell egy kitöltött tovább tanulási jelentkezési lapot is.  

 
Átvétel: a Baross László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumba szabad is-
kolaválasztáshoz való joga alapján gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének, sa-
ját vallási, illetve világnézeti meggyőződésének, nemzeti vagy etnikai hovatartozásának megfele-
lően választhat iskolát a szülő. A megkezdett tanulmányok alatt is kérvényezheti gyermekének 
átvételét egy másik iskolába. 

 Abban az esetben, ha a tanuló átvételére kerül sor egy másik középiskolából, a szülőnek 
kérvényt kell írnia az iskola igazgatójának. A kérvényben a szülő leírja az iskolaváltási 
szándék okát, meg kell jelölnie azt is, hogy az iskola mely tagozatára, és annak hányadik 
évfolyamára kéri gyermeke felvételét (mellékelve a diák addigi középiskolai teljesítmé-
nyeinek dokumentumait: bizonyítványok és ellenőrző másolatát, esetleges nyelvvizsga 
eredményeinek fénymásolatát, egyéb fontosnak tartott igazolást). 

 Az igazgató a férőhelyek ismeretében és a mellékelt dokumentumok alapján dönt arról, 
hogy a kérvényező szülő gyermekét átveszi-e intézményünkbe. Erről a szülőt írásban ér-
tesíti. 

 Az igazgató (vagy megbízottja) köteles megvizsgálni a tanuló eddigi középiskolai tanul-
mányai során tanult tantárgyak sorát. Ennek következtében vizsgafeltételekhez (külön-
bözeti vizsga) kötheti az átvételt. Az igazgató az átvételről határozatban értesíti a szülőt. 

 Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére. Az átvételről való 
döntés az intézmény vezetőjének jogköre.  

 

http://www.oh.gov.hu/
http://www.kir.hu/
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A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége megegyezik az 
iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban való esetleges el-
maradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára pótolhatóvá teszi a 
lemaradást. Az átvételkor figyelembe kell venni az átveendő tanuló magatartását, szorgalmát és 
a vele szemben alkalmazott fegyelmező és fegyelmi intézkedéseket. Az átvételkor különbözeti 
vizsga letétele akkor írható elő, ha a tanult tananyagban vagy annak ütemezésében jelentős el-
térés állapítható meg. Az igazgató lehetőséget biztosíthat arra, hogy a különbözeti vizsgát a fel-
vételtől számított maximum három hónapon belül tegye le az átvett tanuló, ebben az esetben a 
felkészüléshez egyéni segítségnyújtást kell biztosítani az átvett tanuló számára. Lehetőség van 
arra is, hogy - a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő és a tanuló együttes kérésére - évfolyamis-
métléssel, eggyel alacsonyabb évfolyamú osztályba kerüljön a diák. Másik középiskolából történő 
átiratkozásra, az évfolyam másik osztályába, valamint iskolán belül másik képzési szintre történő 
átjelentkezésre az iskola lehetőséget biztosít. A szülő, az erre vonatkozó írásbeli kérelmet, az is-
kola igazgatójához nyújthatja be. A kérelemben az átjelentkezés (átiratkozás) okát alaposan in-
dokolni kell (egészségügyi okok, továbbtanulási szándék módosulása stb.). Ha az intézményve-
zető az átjelentkezéshez (átiratkozáshoz) hozzájárul, a tanuló az új csoportba illetve osztályba, 
csak az előírt különbözeti vizsgák sikeres letétele után írható át. A különbözeti vizsgára való fel-
készüléshez az iskola legalább harminc nap felkészülési időt biztosít. 
Előképzettség beszámítását a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény előírásai szerint végez-
zük. 
 

1.12 Egészségfejlesztési program 

Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 
Az egészségfejlesztés leglényegesebb módszere az egészségnevelés. Célja, az egészségkultúra 
szintjének növelésével, az életmód javításával elősegítse az egészség megtartását, a betegségek 
megelőzését. A hiányos egészségkultúra, az egészségtelen életmód, a környezeti tényezők, a hi-
ányzó prevenciós tevékenységek közvetlenül befolyásolják a mai ember egészségi állapotát. Fon-
tos tehát, hogy az iskolák egészségnevelési programot készítsenek, és következetesen végrehajt-
sák az abban megfogalmazott feladatokat. Az iskolai egészségnevelés célja, hogy példával, rá-
utaló magatartással, közös ténykedéssel megtanítsa a fiatalokat, hogyan kell az egészség értékét 
megszerezniük, megőrizniük, védeniük és fejleszteniük. 
Az egészségnevelési program segítségével a tanulók megtanulhatják, hogy miként 

 állítsanak fel kötelező értékrendszert az egészség iránti elkötelezettségnek; ismerjék 

 meg az egészséges életmód legfontosabb szabályait; 

 legyenek tisztában az egészséges táplálkozás fontosságával; 

 tartsák szem előtt a testi higiénét, a rendszeres mozgás egészségét befolyásoló hatását 

 legyenek képesek a problémákat, konfliktusokat megfelelően kezelni; ismerjék meg a 
drog, az alkohol és a dohányzás egészségkárosító hatását; érjék el személyiségük fejlett-
ségének lehetséges felső határát. 

 
Az iskolában az egészségnevelés nem egy konkrét tananyag, hanem több tantárgy (természetis-
meret, komplex természettudomány, testnevelés, környezetismeret és vizuális nevelés, osztály-
főnöki órák stb.) témaköreiből összeálló ismeretanyagból tevődik össze. 
Szinte minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez: a természetismeret, 
a komplex természettudomány tantervekben a táplálkozás, a betegségek felismerésével, kezelé-
sével és megelőzésével foglalkozó tananyagok szerepelnek; valamint a tanulók az élő szervezetek 
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felépítésében résztvevő anyagokkal, a nikotin, az alkohol, a kábítószer élettani hatásaival és 
egészségkárosító tulajdonságaival foglalkoznak; a testnevelési óra és a mindennapos testedzés a 
mozgásigény és mozgáskultúra fejlesztésével kiemelt jelentőségű az egészségmegőrzés szem-
pontjából. Az iskolai testnevelés és a sport keretei között az egészségnevelés, a csapatmunka, 
valamint a társakkal történő együttműködés egyaránt fejleszthető. A mozgásélmény öröme és az 
egyénhez mért követelményszintek ösztönzik a tanulókat képességeik és akaratuk fejlesztésére. 
Az állóképesség, az edzettség fejlesztése, a jellemépítés, a jellemformálás a továbbtanulás szem-
pontjából igen fontos. A rendszeres testmozgás kedvezően befolyásolja a fiatalok testfelépítését, 
erősíti a gerincet, növeli az izmuk tömegét, szabályozza annak működését, valamint a szervezet 
zsírtartalmát. Biztosítja az egyenletesebb, harmonikusabb testi fejlődést, ami különösen fiatal-
korban fontos, mert ebben az időszakban fokozott a kiegyensúlyozatlanság veszélye. 
Az egészséges életmód egyik kulcskérdése a helyes táplálkozás. A jövő nemzedékének helyes táp-
lálkozását már gyermekkorban meg kell alapozni. A tanulók általában azt az ételt szeretik, amit 
ismernek, és otthon rendszeresen fogyasztanak. Mivel az ízlés az élet folyamán változik, így azt 
fokozatosan alakítani lehet. 
Kívánatos, hogy az egészséges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen termékek kínálata bővüljön. A 
„büférendelet” eredményeként az iskolai büfék kínálatában lassan megjelentek a gyümölcsök, a 
rozskenyérből készült szendvicsek, a saláták, a bio joghurtok és egyéb egészséges termékek is. A 
cél az, hogy a diákok maguktól válasszák az egészségesebb ételeket. 
Az egészséges életmódra nevelés során az iskolának tehát meg kell tanítania a diákokat a helyes 
táplálkozás- és mozgáskultúra kialakítására, ki kell alakítani a diákokban az önmagukért és máso-
kért érzett felelősség tudatát. 
Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola 
nevelési rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülnie. 
Ezek közé tartoznak az alábbiak: 

 önmagunk megismerése és egészségi állapotunk ismerete, az egészséges testtartás, a 
mozgás fontossága, az értékek ismerete, 

 a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe, a betegségek kialakulása és gyógyulási fo-
lyamata, a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben, a 
személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

 a tanulás és a tanulás technikája, 

 az idővel való gazdálkodás szerepe, a rizikóvállalás és határai, 

 a szenvedélybetegségek elkerülése, a tanulási környezet alakítása, 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. 
 
Az egészségnevelési programban megjelennek olyan életkori sajátosságokhoz is illesztendő lé-
nyeges témák, mint például: 

 az egészséges táplálkozás témái, 

 a testi-lelki egészség, 

 a szenvedélybetegségekkel való foglalkozás, a viselkedési függőségek, a szexuális felvilá-
gosítás 

 nevelés, a családtervezés alapjai, az AIDS prevenció, 

 a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás, 
gyógyszerhasználat) 

 a testi higiénia, a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés), a személyes 
biztonság (közlekedés, rizikóvállalás,)  

 a rendszeres testedzés, a mozgás, a helyes testtartás 

 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése. 
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Tanórai foglalkozások 
Szaktárgyi órák témafeldolgozása során minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészség-
fejlesztéshez. Ezekre a helyi tanterv tervezése során külön figyelmet fordítanak oktatóink. Osz-
tályfőnöki órák keretein belül is nagy hangsúlyt kap az egészséges életmódra nevelés. 
 
Tanórán kívüli foglalkozások 

 Délutáni szabadidős foglalkozások 

 Sportprogramok, témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játé-
kos programok, csoportfoglalkozások. 

 Egészségnap. Az iskola egészét átfogó előre tervezett programok. 

 Hétvégi iskolai programok. 

 Sportrendezvények, kulturális programok. 

 Kirándulások, erdei iskolák, túrák, sportprogramok. 
 
Tájékoztató fórumok 
Szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató. Lehet osztályszintű, vagy 
iskolaszintű, ez utóbbi esetében színesíti a programot a külső előadó (pl. iskola-egészségügyi szol-
gálatot ellátó szakember, orvos, pszichológus, gyermekjóléti szolgálat, a rendőrség bűnmegelő-
zési osztályának szakemberei stb.) aki, vagy amely rendelkezik az egészségügyért felelős minisz-
ter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával. 
 
Szakmai tanácskozások, tréningek 
Elsősorban az oktatók felkészültségének fejlesztését szolgálja, de a diákokat is meg kell hívni, 
amikor csak engedi a program, illetve a téma. 
 
Iskolán kívüli rendezvények 
Kortárssegítő képzés. Az iskolai és az iskolán kívüli programok határesete, mert az iskola tanulóit 
vonja be a kortársképzésbe, de a legtöbb helyen a felkészítés színtere nem az iskola, hanem a 
képző intézmény. 
 
Kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjaihoz 
A prevenció érdekében fontosnak tartjuk az egészség megőrzését, a betegség megjelenésének 
megakadályozását. Ennek érdekében iskolaorvosi együttműködést kötöttünk a diákok ellátása 
érdekében. Az oktatók rendszeres orvos alkalmassági, illetve évente tüdőszűrő vizsgálaton vesz-
nek részt. Az igazgató az egészségfejlesztési és prevenciós programok kiválasztásánál beszerzi az 
iskolapszichológus, az iskola-egészségügyi szolgálat, továbbá ha működik, a helyi vagy megyei 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum véleményét. Az egészséges táplálkozásról szakember tart elő-
adást.  
A diákoknak kedvezményes menza lehetőséget biztosítunk, s megfelelő időkeretet az órarend-
ben, hogy ezt igénybe vehessék. Az aktív és hasznos szabadidő eltöltésében állandó program-
ajánlat segíti a diákokat a faliújságon. A mindennapos testmozgás érdekében torna- és edzőtermi 
sportolásra ösztönözzük a tanulóifjúságot. 
A lelki egyensúly megteremtése érdekében az iskola légköre toleráns és elfogadó. Igyekszünk az 
egyéni problémák kezelésére módot találni. A családi nehézségek, szociális hátrányok leküzdésé-
ben partnerek vagyunk (Baross Alapítvány keretei és lehetőségeihez mérten adható egyéni tá-
mogatás, könyvtári könyvek és segédanyagok kölcsönözhetősége, egyéni tanrend, az intézményi 
informatikai eszközök használatának biztosítása tanórán kívül). 
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Ösztönözzük tanulóinkat az önképzésre, továbbtanulásra más - nálunk elsajátítható - szakmák 
megszerzésére, az élethosszig tartó tanulási minta elsajátítására. 
Erősítjük a másság elfogadását, a fogyatékossággal élő osztálytársak iránti toleráns magatartás 
kialakítását. 

 Év elején tanulás-módszertani tájékoztatót tartunk, igyekszünk ezzel is csökkenteni a ta-
nulási nehézségekből eredő lemorzsolódást. 

 Az órarend kialakításakor az egyenletes napi elfoglaltság kialakítására, s a kellő pihenő-
idő biztosítására törekszünk. 

 Az egészségkárosító magatartásformák elkerülése érdekében a dohányzásról leszoktató 
előadás megtartását tervezzük szakember közreműködésével. A faliújságon közzétesz-
szük a témában közérdekű telefonszámok jegyzékét. 

 Az osztálytermek berendezése igazodik az egészségügyi szempontokhoz (asztalok, szé-
kek mérete, elrendezése, megvilágítás, szellőzés, árnyékolás, jól látható táblák és multi-
médiás eszközök) 

 Az intézmény biztosítja a területhez kapcsolódó továbbképzéseken, fórumokon való 
részvételt, valamint a szakkönyvtár állandó fejlesztését. 

 
Mindennapos testnevelés, testedzés 
A mozgás mindennapjaink szerves része. A mozgás, sportolás befolyásolja testi-lelki egyensúlyun-
kat, hatással van teljesítőképességünkre, örömet okoz és elősegíti a szervezet helyes működését, 
karbantartását. A mozgás alapvető emberi tevékenység, mely nem csak hely- és helyzetváltozta-
tásban nyilvánul meg, hanem kommunikálni, koordinálni is lehet vele, mindig valamiféle cselek-
vést eredményez. A mozgás ideg-izom kapcsolatok eredménye, ezeket születésünktől fogva ta-
nuljuk és gyakoroljuk. Ahhoz, hogy mozgásaink az adott körülményeknek megfelelőek és koordi-
náltak legyenek, edzésre, gyakorlásra van szükség. A szemmozgásokat, ceruzafogást, finommo-
toros tevékenységeket ugyanúgy célszerű fejleszteni, gyakorolni, mint a nagy terjedelmű mozgá-
sokat. 
A gyermekeknek életkori sajátosságaiknak megfelelően nagy a mozgásigényük. A szervezet ki-
egyensúlyozott működéséhez szükséges a mozgásigényt is kielégíteni, mely alkalmas: 

 többletenergia levezetéséhez, aktív pihenéshez 

 kötött figyelem feloldásához 

 a szervezet megfelelő működéséhez, karbantartásához (keringési-, légzési rendszer) 

 tanulási folyamatok elősegítéséhez. 
 
Fontos figyelembe venni mind a tanulásnál, mind a mozgáscselekvések gyakorlásánál a megfelelő 
oxigénellátottságot, hőmérsékletet, a hely méreteit/alkalmasságát. Cél a mozgás, sportolás ön-
tevékenységi igényének kialakítása, mely önmagunk iránti felelősségünk egyik ismérve. 
 
Mindennapos iskolai testedzés program és a mindennapos testnevelés megvalósítása 
A törvényi szabályozás megteremtette a mindennapi egészségfejlesztő testmozgás jogszabályi 
feltételeit. Intézményünkben 2012. szeptember 1-től felmenő rendszerben heti 5 testnevelés óra 
beiktatásával biztosítjuk tanulóink számára a mindennapos testmozgás lehetőségét. 
Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődé-
sének elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modernkor és az azzal 
együtt járó technológiák az embert olyan életmódba kényszeríthetik, mely a mozgásszegény élet-
módhoz, a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen előidézve ezzel a szellemi tel-
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jesítmény romlását is. Az iskolai testnevelés és a sport keretei között az egészségnevelés, a szo-
ciális kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív együttműködés egy-
aránt fejleszthető. 
Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon, az alábbi 
sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontoknak kell teljesülniük: 

 minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás programban, 

 minden testnevelés órán és minden egyéb testmozgással kapcsolatos tevékenység során 
megtörténik a keringési- és légzőrendszer megfelelő terhelése, 

 minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás 
kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légző torna, 

 a testnevelési tananyag egészében a gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartása, 
külön figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire és az izomerősítések különböző 
testhelyzeteire, 

 minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelent 
még az eltérő adottságú tanulóknak is, 

 a testnevelés és a sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a programban, a 
testmozgás program életmódsportokat, életminőség-sportokat is megtanít 

 a testmozgás-program játékokat és táncot is tartalmaz. 
 
A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai diáksportkör és a tömegsport keretében kell megszer-
vezni. 
Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni. Az iskolai diáksportkör munkáját az intéz-
ményvezető által megbízott testnevelő oktató segíti. Az iskolai diáksportkör foglalkozásait tan-
évenként az iskolai tantárgyfelosztásban meghatározott napokon és időben, a szintén ott meg-
határozott sportágakban felnőtt vezető irányítása alatt kell megszervezni. 
 
Netfit 
Intézményünkben fontos szerepe van a NETFIT programnak, melynek küldetése, hogy népszerű-
sítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos élet-
vezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a köznevelés szereplői körében. 
A Testi-Fizikai állapot és fittség mérés országosan egységes módszertan létrehozásának célja egy 
olyan új mérési-értékelési tesztrendszer kifejlesztése, amely megfelel a törvényi elvárásoknak és 
idősorosan képes követni a gyermekek fizikai állapotát, egészségközpontú, fittségi sztenderdek-
hez viszonyítottan. 
A tesztrendszer alkalmas a pozitív megerősítésre (attitűdformálásra) és a személyre szabott visz-
szacsatolásra. Segítségével a testnevelésben dolgozó oktatók könnyen és egyszerűen tájékoz-
tatni tudják a gyermekeket és szüleiket a tanulók aktivitási és fittségi szintjéről, állapotáról. 
 
A baleset-megelőzés és elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 
A baleset-megelőzés intézményünkben mind a szakmai, mind a testnevelési órák, foglalkozások 
alapvető követelménye, melyet az oktatók iránymutatásai alapján sajátítanak el a diákok. Betar-
tásuk, betartatásuk oktatók és tanítványaik közös érdeke. 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítására intézményünkben korosztálytól és képzési tí-
pustól függően többféle lehetőség kínálkozik tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében. 
Tanítási órákon belül ezeket a témákat elsősorban az osztályfőnöki, a testnevelés, természetis-
meret, komplex természetismereti órákon tudják feldolgozni. 
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Ezek a témakörök szerepelnek a középszintű és emelt szintű érettségi követelményrendszerében 
is. A fentieken kívül az elsősegélynyújtás oktatása tanóra kereteken belül minden olyan szakmá-
ban kötelező, ahol munkavédelmi oktatás is folyik. Az adott szakmáknál a szakmunkásvizsgán 
gyakorlatban kötelezően adnak számot tudásukról a tanulók. 
Azokban a szakmákban, ahol jogosítvány megszerzéséhez kötik a szakmunkás bizonyítvány illetve 
a technikusi bizonyítvány megszerzését, ugyancsak a munkavédelem oktatás mellett elsősegély-
nyújtás oktatása is folyik tanórai keretek között. (Ilyen szakmák pl.: a mezőgazdasági gépész, 
gazda, a mezőgazdasági gépésztechnikus, stb.) Ezeknél a szakmáknál is kötelező vizsgarész a szó-
beli, illetve a gyakorlati vizsgán az elsősegélynyújtás. 
A szakképzés más szakmáinak képzése során a munkavédelem oktatásán belül egy témakörként 
szerepel az elsősegélynyújtás. Általában csak a szakmában leggyakrabban előforduló baleseti 
helyzetekre terjednek ki ezek az ismeretek. Ezeknek a szakmáknak a szakmai vizsgáján egy tétel 
részeként kell az itt szerzett ismereteikről a tanulóknak beszámolni. 
Tanórán kívül tanfolyam keretében az iskola bármely tanulója számára lehetőség van az elsőse-
gélynyújtás alapismereteinek elsajátítására. Ilyenkor az oktatás délutáni órákban az iskolában 
vagy az iskolával együttműködő szervezetnél történik megfelelő létszám esetén, illetve kollégi-
umi szakkör keretein belül. Ezekben a feladatokban hatékony szakmai támogatást adnak, illetve 
az oktatásban is tevékenyen részt vesznek az intézménnyel kapcsolatban álló iskola-egészségügyi 
szolgálat szakembere és a Vöröskereszt szervezete. 
 
A környezeti nevelés elvei 
A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel előse-
gítése. 
Távolabbról nézve a környezeti nevelés a természet s benne az emberi társadalom harmóniájá-
nak megőrzését, fenntartását célozza. Célja a természetet, az épített és társadalmi környezetet, 
az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása. 
A környezeti nevelés tartalma világszerte, így Magyarországon is kiszélesedett, a fenntartható-
ságra, az emberiség jövőjének biztosítására irányul. Gondot kell arra fordítanunk, hogy diákjaink 
a jövőben, mindennapi életvitelükben képesek legyenek a bonyolultabb természeti, társadalmi, 
gazdasági és politikai konfliktusokat kezelni, megoldani. Meg kell alapoznunk tanítványaink kör-
nyezeti erkölcsét, társadalmi-természeti felelősségét, formálnunk kell alakuló értéktudatát, 
együttműködési képességeit, a személyes és a közös felelősségtudat alapjait. 
E nevelési célok hatékony személyiségformálást, az önszabályozás és egyben a társas együttmű-
ködés és konfliktuskezelés készségeinek erősítését igénylik. A fenntarthatóság pedagógiája a kör-
nyezetért felelős, aktív kiscsoportok és tágabb közösségek kialakítására törekszik, előtérbe 
emelve azokat a tanulásszervezési módszereket, amelyekben felerősödhet a társas részvétel, fel-
értékelődhet a felelős együttműködés. Ennek megvalósítása rendszerszemléletű megközelítést, 
új tanítási-tanulási stratégiát igényel, amely messzemenően figyelembe veszi az egyéni (szemé-
lyes) különbségeket, esélyt teremt minden gyermek számára a környezeti kultúra és az ezzel ösz-
szefüggő kompetenciák elsajátításában. E pedagógiai törekvés sajátos tartalmakat és módszere-
ket igényel a testi vagy szociális hátrányokkal küzdő gyerekeknél, hiszen életük során halmozód-
hatnak környezeti konfliktusaik. A környezeti nevelés a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata 
kiterjed az emberi együttélés, illetve az ember-természet kapcsolat bemutatására és formálá-
sára, egyben elősegíti a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. A pedagógiai gyakorlat-
ban kiterjed a testi-lelki egészségnevelésre, a társas készségek (mindenekelőtt a konfliktuskeze-
lés, döntés, együttműködés) fejlesztésére és a mentálhigiénés nevelésre is. A környezeti nevelés 
iskolai gyakorlatában harmonikusan ötvöződik a környezettudományi és a társadalomtudományi 
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ismeretek köre, hiszen csak az ember biológiai és társas-társadalmi természetének sajátosságaira 
építve történhet az értékrend, az erkölcs és az életviteli szokások formálása. 
A környezeti nevelés legfontosabb értéktartalmai a fenntartható fejlődéssel, a jövő nemzedékek 
életminőséghez fűződő jogaival, a bioszféra iránti felelősségünkkel kapcsolatosak, ezért hangsú-
lyosan erkölcsi-etikai irányultságúak, attitűdöket és szokásokat formálóak. A környezeti nevelési 
kutatások eredményeinek elemzése azt mutatja, hogy a környezeti ismeretek önmagukban nem 
elegendőek. Környezettudatos életvitelt azok a személyek tanúsítanak, akik azon túl, hogy pontos 
ismereteik és fogalmaik vannak a környezetről, az aktuális környezetvédelmi problémákról és 
tennivalókról képesek e célok érdekében felelősen cselekedni, sőt hisznek is tevékenységük je-
lentőségében. A környezeti nevelés során felértékelődik a tantárgyak közötti integráció, a külön-
böző tantárgyak ismeretkészletét összekapcsoló, harmonizáló pedagógiai törekvés. Ezzel párhu-
zamosan erősödik egy szintetizáló, összefoglaló tantárgy iránti igény is. 
 
A környezeti nevelés általános, hosszú távú céljai: 

 elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak érdekében, 
hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megaka-
dályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható-
ságát, (NAT) 

 kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 
magatartást, egyéni és közösségi szinten egyaránt, mely váljon a tanulók életvitelét 
meghatározó erkölcsi alapelvvé, 

 érzékennyé tenni a környezet állapota iránt, 

 bekapcsolni a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, 

 legyen meghatározó életmódjukban a természet tisztelete,  

 a felelősség vállalása váljon meghatározóvá a környezeti károk megelőzésére való törek-
vés, 

 képessé tenni, hogy személyes tapasztalatai alapján együtt tudjon működni a környezeti 
konfliktusok közös kezelése és megoldása terén, 

 elismertetni, hogy közös és egyéni kötelesség, 

 az emberiség közös öröksége; a környezet minőségének fenntartása és javítása, az álta-
lános emberi egészségvédelem, az ökológiai egyensúly fenntartása, 

 a természeti erőforrások előrelátó és ésszerű felhasználása, minden egyes ember hozzá-
járulása a környezet védelméhez, képessé válni az élethosszig tartó tanulásra. 

 
Helyi célok, értékek: 

 természeti, épített, szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése helyi értékek és 
problémák feltérképezése, 

 helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, örökbefo-
gadott patak, hulladékkezelés, energiatakarékosság, helyi védettség stb.) lakóhely megis-
merése (értékek, gondok, a megoldás módjai), 

 hagyományok védelme, család-iskola-település-nemzet szinteken azonosságtudat fejlesz-
tése a fenti szinteken, 

 pozitív értékrend, egészséges életvitel iránti igény alakítása a nevelés fontossága, ami 
nem helyettesíthető a képzéssel, 

 életkoruknak megfelelően bővíteni látókörüket a lokális ismereteken keresztül a globális 
felé, 

 a közvetlen és tágabb környezetük élő és élettelen elemeinek azok kölcsönös kapcsolatá-
nak, szépségeinek és értékeinek megismertetése, 
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 az esztétikus környezet és egészséges életmód iránti igény kialakítása tanulóinkban  

 legyenek tisztába a történelmi, gazdasági változásokkal, különös figyelemmel a szakmá-
jukhoz kapcsolódóan, 

 ismerjék meg és kapcsolódjanak be az iskola és a város hagyományőrző programjaiba, 

 tudatosítani a természeti és társadalmi környezet változásait, az urbanizáció, az ipar és a 
mezőgazdaság termelésével járó, az emberi egészséget veszélyeztető hatásait, 

 a szakmai képzésben ismerjék meg a környezetbarát anyagok, technológiák fontosságát, 

 kialakítani a környezetvédelmet, munkavédelmet, a biztonságtechnikát és a munkaszer-
vezést összekapcsoló szemléletmódot, 

 szakmacsoportnak megfelelően a korábban tanult általános ismeretekre építve megis-
mertetni a szakma speciális környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésköreit 

 legyen számukra természetes a takarékos anyag-, víz-, és energiafelhasználás, a szelektív 
hulladékgyűjtés, 

 ismerjék meg szakmájuk veszélyes hulladékait, és a kezelésükre vonatkozó szabályokat, 

 törekedjenek a munkájuk során keletkező maradékok, hulladékok felhasználására, újra 
hasznosítására. 

 A célok megfogalmazásakor tisztában kell lennünk azzal, hogy  

 a gyerek először tapasztalat útján érzékeli a teljes világot,  

 a 14-16 éves gyerek számára a világról szóló ismereteket részekre bontjuk, és a tényeket, 
fogalmakat, törvényszerűségeket több tudomány oldaláról is megvilágítjuk, 

 később a megfelelő tudás elsajátítása után szükséges, hogy az ismeretek ismét integrá-
lódjanak, hogy egységes egésszé álljanak össze a gyerekekben, ezért erre meg kell ten-
nünk a megfelelő lépéseket. 

 
ÖKO-Iskola 
Az intézményünkben az ÖKO-Iskolai cím elnyerése érdekében az oktatási-nevelési feladatok évek 
óta kiegészülnek olyan szempontokkal és programokkal, amelyek irányítása és szervezése szerves 
részét képezik a tudatos környezeti nevelésnek. 2015-ben és 2019-ben intézményünk pályázat 
útján három évre megkapta az ÖKO-Iskola cím használatának jogát. 
Az ÖKO-Iskola olyan iskola, ami a fenntartható fejlődésre nevelést küldetésük és pedagógiai prog-
ramjuk középpontjába állította. Ez olyan alapelv, amely az iskola mindennapi élete, a hosszú távú 
változások és a fejlesztés megtervezésekor szem előtt tart. 
Az ÖKO-Iskola filozófiája a pedagógiai programunkban azt jelenti, hogy a tevékenységünk során 
tekintettel vagyunk másokra és más helyekre a jelenben és a jövőben, az élet minden területén. 
 
A tantárgyak keretében megvalósítható lehetőségek: 

 Minden munkaközösség az oktatott tantárgyak keretében megtalálhatja a környezeti ne-
velés, szemléletformálás témakörébe tartozó példákat. 

 A környezetvédelem ne csak elvont fogalom legyen, hanem épüljön be a tanulók minden-
napi gondolkodásába és cselekedeteibe. 

 A tanulók ismerjék meg környezetük épített és természeti objektumait, tárgyait, élőlé-
nyeit, mert a tanulók és felnőttek csak azt fogják védeni, amit ismernek és szeretnek. 

 Tehát nem elegendő a tanórákon közölni az ismereteket, érzelmileg is közel kell hozni a 
tanulókhoz a környezetvédelem kérdését. 

 A szakoktatók feladata minél teljesebb képet nyújtani egy-egy környezetvédelmi problé-
máról, a kérdés globális voltát is értelmezni kell. A helyi példákat nem elég tanteremben, 
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verbálisan megvilágítani, a tanulóknak lehetőséget kell biztosítani a személyes megisme-
résre, tapasztalatszerzésre. 

 Feladat a környezetvédelemhez kapcsolódó termelő, feldolgozó, ártalmatlanító üzemek, 
gazdaságok meglátogatása. Ezeknek a látogatásoknak előkészítésére gondot kell fordí-
tani. A tapasztalatok megbeszélését kövesse a tanultakkal, elméleti ismeretekkel való ösz-
szevetés, majd az ismeretek számonkérése. Az ismeret csak akkor ér valamit, ha értéket 
képvisel, ha az aktív, a tanulóink által felhasználásra alkalmas ismeret. 

 Iskolánkban a gyakorlatban is példát kell mutatni. Amit környezetünkben nem tudunk be-
mutatni, azt a mai modern oktatási eszközökkel kell megoldani. Iskolánk rendelkezik ok-
tatófilmekkel különböző multimédiás eszközökön. Ezek beszerzését és felhasználását a 
jövőben is folytatni kell. 

 
Szabadidős tevékenységek felhasználása 
Osztály- és csoportkirándulások szervezése során legyen az egyik kiemelt cél hazánk és megyénk 
környezeti értékeinek megismerése A tanulók a kirándulások során, élményszerűén jutnak olyan 
ismeretekhez, amelyeket a tanórai keretek között nem tudunk biztosítani. A kiránduláson szer-
zett ismeretek felhasználhatók a tantárgyi ismeretek bővítésére, színesítésére is. A tanmenetben 
a tanulmányi kirándulást a tanév elején tervezni kell.  
Pályázatokon, versenyeken minél több arra alkalmas tanuló indítása a cél. A tanulók felkészítése 
szakoktatói feladat, az eredményt elért tanuló és a felkészítő oktató részesüljön iskolai elisme-
résben is. 
Iskolánk minden osztálya az őszi és tavaszi időszakban vállaljon munkát az iskola környezetének, 
parkjának rendben tartásáért. A középiskolai végzős osztályok kapjanak lehetőséget 1-1 fa elül-
tetésére. Ezekkel az akciókkal célunk az iskolához való kötődés erősítése, környezetünk esztéti-
kumának növelése. Tanulóinkat ösztönözni kell, hogy lakóhelyükön kapcsolódjanak be a parkosí-
tási, környezetvédelmi, tisztasági akciókba, az ilyen munkában közreműködő tanulók kapjanak 
iskolánkban támogatást és megbecsülést. A kollégiumi tanulók mellett a városi tanulókat is be 
kell vonni a „Ments meg egy kertet” mozgalomba. Minél több tanulót a környezetvédelem aktív 
résztvevőjévé kell nevelni. 
Kollégiumi foglalkozások: ha jó a tervezés és az együttműködés az oktatók, szakoktatók és az ok-
tatást támogató oktatók között, kitűnően egészítheti ki a tanórai programot, illetve a konkrét 
esetfeldolgozást. Délutáni szabadidős foglalkozások: a témával kapcsolatos filmvetítések, vetél-
kedők, versenyek, egyéb játékos programok, csoportfoglalkozások. Környezetvédelemmel kap-
csolatos világnapokról való megemlékezés hétvégi iskolai programok, iskolaszépítés. 
 
Globális környezetvédelmi problémák megjelenítése iskolánkban 
Minden tanulónak legyen ismerete a természet- és környezetvédelemhez kapcsolódó mozgal-
mak, szervezetek létéről és munkájáról. Kapjon iskolánkban nagyobb nyilvánosságot programjuk, 
munkásságuk és célkitűzéseik. 
Minden tanuló tudjon az egészség- és környezetvédelemhez kapcsolódó világnapokról: 

 Március 22. Víz Világnapja 

 Április 7. Egészségügyi Világnap 

 Április 22. Föld Napja 

 Május 8. Nemzetközi Vöröskereszt Napja 

 Május 10. Madarak és Fák Napja 

 Május 31. Dohányzásmentes Világnap 

 Június 5. Környezetvédelmi Világnap 

 Szeptember 16. Ózon Világnapja 
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 Szeptember 22. Autómentes Nap 

 Szeptember 23. Takarítási Világnap 

 Október 4. Állatok Világnapja 

 Október 10. Lelki Egészség Napja 

 Október 15. A kézmosás világnapja 

 Október 21. Földünkért Világnap 

 Október 31. Takarékossági Világnap 

 November 27. Fogyasztásszüneteltetési Nap 

 December 1. AIDS elleni világnap 
 
Ezek az események ne kötelezően teljesítendő feladatok legyenek, hanem élményt, aktív cselek-
vést biztosító eseményekkel minél több tanulót vonjanak be a rendezvényekbe. Az eseményről 
való megemlékezés legyen a munkaközösségek, munkacsoportok feladata, kerüljön be az iskola 
éves programjába. 
Szükséges hulladékgazdálkodással kapcsolatos akciók indítása is. Minden tanuló és minden dol-
gozó ismerje meg a környezetre veszélyes anyagok (szárazelem, mobiltelefon, golyóstollbetét) 
összegyűjtésének és ártalmatlanításának fontosságát a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével. 
A tanulókban tudatosítani kell a fenntartható fejlődés alaptételeit, benne a takarékosság fontos-
ságát a természeti erőforrásokkal, a holisztikus szemlélet kialakítása a cél. Minden tanulónak ér-
teni és tudni kell, hogy a természeti erőforrások végesek, értéket képviselnek, áruk van, a taka-
rékosság egyéni és közösségi érdek. 
 
Iskolán kívüli rendezvények 
Kapcsolódunk más szervezetek, intézmények programjaihoz: a Városvédő- és Szépítő Egyesület, 
az általános- és középiskolák hasonló témában szervezett programjai, városi könyvtárak, műve-
lődési házak, Múzeumbarátok Köre, stb. hasonló témájú rendezvényei. 
 

Humán erőforrások Feladata, szerepkör 

Iskolavezetőség 

Támogatja a környezeti nevelési programokat. 
A minőségi munka részeként értékeli az ilyen te-

vékenységet. Anyagi forrásokat teremt. Ösz-
tönző rendszert dolgoz ki. Aktívan részt vesz az 

egyes programokban. 

Oktatók 
Kidolgozzák és a tantárgyakba beépítve, tanítják 

az egyes környezeti tartalmakat. 

Munkaközösségek, munkacsoportok 

Elkészítik a pedagógiai programnak megfelelően 
az éves tervet, segítik és koordinálják annak 

megvalósítását. 
Dokumentációs és értékelő munkát végez, pályá-
zatokat ír, kapcsolatokat teremt a külső támoga-

tókkal. 

Osztályfőnöki munkaközösség 
Évfolyamokra lebontva foglalkozik az egészség-

neveléshez kötődő környezeti nevelési tartalmak 
feldolgozásával. 

Diákönkormányzatot segítő oktató 
Lehetősége van a környezeti nevelés egészség-

nevelési területeinek erősítésére. 

Adminisztratív dolgozók 

Támogatják a tanári munkát az egyes programok 
hátterének biztosításával. 

(hivatalos levelek, pénzügyi adminisztráció, pá-
lyázati elszámolások) 
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Technikai dolgozók 
A programok tárgyi feltételeinek biztosítása (vi-
zesblokkok, világítási hálózat karbantartása, az 

iskola külső- és belső környezetének) 

Diákok 
A tervezett éves programban sokoldalúan vesz-
nek részt (hallgatóság, tevékeny szerepvállalás, 

önálló kutatás, kezdeményezések) 

 
Az iskola környezettudatos működésének területei 

 Az iskolai étkeztetés (élelmiszerbiztonság, háztartási zsiradék, az egészséges táplálkozás 
ismérvei, fogyasztóvédelem). 

 Vegyszerek az iskolában (takarítószerek, festékek) 

 Tisztaság az iskolában (szemetelés, a tantermek tisztántartása) 

 Energiagazdálkodás (takarékoskodjunk a vízzel, a villannyal és a fűtéssel, értékeink meg-
óvása, takarékosság az idővel) 

 
Tevékenység Megvalósulás Időpont Felelős 

Az iskolai étkeztetés kör-
nyezettudatos működte 

Élelmiszerbiztonsági előírások betartása, 
HACCP 

folyama-
tos 

igazgató 

Az iskola tisztaságának 
környezettudatos mű-

ködtetése 

A tantermek tisztántartása, a szemetelés 
csökkentése, Tisztasági Nap, Szemétszedő 

akciók „Te szedd!” szervezése 

Alkalmi, 
folyama-

tos 

takarítók, osz-
tályfőnökök, ok-
tatók, igazgató-

helyettes 

Az iskolai vegyszerhasz-
nálat területén való kör-

nyezettudatosság 

A takarítószerek és festékek vegyszer-nyil-
vántartása és biztonságos kezelése 

folyama-
tos 

takarítók, okta-
tók, igazgató 

Az iskolai energiahaszná-
latának környezettuda-

tossága 

Takarékoskodunk a vízzel, villannyal és az 
idővel. Fokozott figyelmet fordítunk az ér-

tékek megóvására 

folyama-
tos 

takarítók, okta-
tók, igazgató 

 
A környezeti nevelés tartalmi elemei, amelyeknek meg kell jelenni a környezeti nevelésben: 

 globális problémák (levegő, víz, talajszennyeződés-tisztítás), 

 természetvédelem, 

 fenntartható fejlődés, 

 biológiai sokféleség, 

 fogyasztási szokások, 

 szelektív hulladékgyűjtés, 

 a saját település értékeinek megőrzése, 

 saját település környezeti állapotának megismerése, gondjainak és ezek megoldásának 

 megismerése, 

 a környezetvédelem egyéni és családi lehetőségei, 

 anyag- és eszköztakarékosság, 

 hulladék csökkentése, 

 energiatakarékosság, 

 reklámok minősítése. 

 Javaslat a környezeti nevelés tartalmi elemeinek feldolgozására: 

 évi 5 osztályfőnöki óra témája legyen környezeti kérdés, 

 minden tantárgyba legyen beépítve a környezeti nevelési rész (a tantárgy jellegének meg-
felelően) a téma, a tartalom és a tevékenység megjelölésével, 

 környezetvédelmi témanap-témahét külön program alapján,  



 

49 

 megfelelő számú érdeklődés esetén szakkör, fakultáció indítása, versenyre felkészítés, te-
hetséggondozó foglakozás, 

 kiállítások szervezése, 

 tanulmányi kirándulások, üzemlátogatások, fásítás, takarítás, gyomtalanítás, 

 versenyek, vetélkedők szervezése és lebonyolítása, 

 környezetre veszélyes anyagok gyűjtése (pl. szárazelemek, akkumulátorok). 
 
Taneszközök 
A környezeti neveléshez iskolánkban rendelkezésre álló ismerethordozók, segédeszközök és ob-
jektumok: parkok, állattartó tanüzem, tangazdaság, laboratóriumok, iskolai zöld médiumok. Az 
iskolai könyvtárban létesítünk külön polcot a környezeti témakörökkel foglalkozó könyveknek, 
videofilmeknek, CD-lemezeknek. Ezzel a megoldással a tanulók könnyebben átlátják a rendelke-
zésükre álló irodalmat, szívesebben kutatnak, olvasgatnak. 
 
Ökoiskolai alapelveink 
Általános elvárások 
Az iskola tevékenységeiről és ezek környezetre való hatásáról legalább évente felmérés készül, 
mely tartalmazza az alábbiakat: 

 az iskola minőségbiztosítási programjához illeszkedően a tanulók és az oktatótestület 
környezettudatosságáról készült beszámoló; 

 az iskola mindennapi működése: víz-, gáz-, áram-, fűtőanyaghasználat, anyag- és hulla-
dékgazdálkodás 

 rendezvények, kirándulások környezeti hatásai (utazások módja, keletkezett hulladék). 
 
Az iskola arculata (bemutatkozó anyagok, épület, udvar, dekoráció) határozottan képviseli a 
fenntarthatóság, a környezettel harmonikus (környezetbarát, egészséges) életvitel pedagógiai 
értékeit. 
 
Az iskola működtetése 

 Környezetkímélő anyaghasználat megvalósulása. 

 Tudatos takarékosság az anyagokkal, termékekkel, vízzel, energiával. 

 Környezetkímélő anyagok használata a karbantartási munkákban és a takarításban. 

 Környezetkímélő játékok, taneszközök és segédeszközök használata. 

 Környezetkímélő anyagok használata az adminisztrációban és egyéb irodai munkákban. 

 Környezetkímélő anyagok használata kikapcsolódási és egyéb tevékenységekben. 

 A kémiai anyagok lehető leginkább környezetkímélő kezelése, tárolása, felhasználása. 

 Egészséges és környezetkímélő módon előállított ételek felszolgálása: 

 Kellemes és a funkciójuknak megfelelő főző- és étkezőhelyiségek. 

 Közelből beszerezhető alapanyagok használata. 

 A büfében lehet kapni egészséges és környezetkímélő árukat, ha nincs büfé, az iskola más 
módon hívja fel a figyelmet az egészséges és környezetkímélő ételekre. 

 Egészséges, tápláló ételek és italok az iskolai étkeztetésben. 

 A vegetáriánus étkezés lehetőségének biztosítása. 

 A speciális étrendi megkötésekkel rendelkező tanulók számára a megfelelő ételek bizto-
sítása. 

 Eldobható cikkek használata csak abban az esetben engedélyezett, ha nincs más lehető-
ség. 
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 A főzés és az étkezés során használt eszközök, környezet- és egészségkímélők. 

 Az iskolakertben termesztett zöldségek felhasználása az iskola konyhájában.  

 (A vonatkozó környezetvédelmi, élelmiszer egészségügyi szabályok betartásával.) 

 Az iskola a lehető legkisebb szinten tartja a hulladékkibocsátását, a keletkező hulladéko-
kat környezetkímélő módon kezeli. 

 Ahol lehetséges, törekszik a termékek és anyagok újrafelhasználására, hasznosítására. 

 Hulladékok elkülönített gyűjtése: pl.: fémek, műanyagok, papírok stb. és átadása a hulla-
dékkezelőnek. 

 A szerves hulladék komposztálása a helyi viszonyoktól függően. 

 A veszélyes hulladékok gyűjtése és elhelyezése a helyi hatóság rendelkezése alapján tör-
ténik. 

 Az iskola takarékosan és észszerűen bánik a vízzel. 

 Víztakarékos berendezések felszerelése és szakszerű használata. 

 A csapok és wc tartályok rendszeres ellenőrzése, a csepegések, szivárgások azonnali meg-
szüntetése. 

 Esővíz használata a lehetséges, arra alkalmas helyeken. 

 Takarékos energiahasználat. 

 Takarékosság a hőenergiával. 

 Takarékosság az elektromos árammal. 

 Megújuló energiaforrások használatára való törekvés az áramfejlesztés és a fűtés szá-
mára. 

 Az iskola a lehető legkisebb mértékben szennyezi a levegőt. 

 A kémények, szellőztető berendezések (ha vannak) anyagkibocsátása szabályozott és 
rendszeresen ellenőrzött. 

 A szabadtéri burkolt felületek (sportpályák, dühöngő) gondozottak, pormentesek. 

 Az iskolakert mentes az allergén növényektől. 

 Az iskola megközelítése környezetkímélő módon történik. 

 A tanulókra, az oktatótestület tagjaira utazás tekintetében jellemző a gyaloglás, a kerék-
pározás és a tömegközlekedési eszközök használata. 

 Ha a gyalogos, kerékpáros, ill. tömegközlekedéses iskolába járás nem megoldható, a gye-
rekek iskolabuszt használnak, megszervezik közös autósútjaikat. 

 Gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető, a természet tanulmányozására alkalmas helyek 
rendszeres látogatása. 

 A közlekedés megtervezése a felesleges utazások elkerülése érdekében. 

 A szükséges szállítások észszerű megszervezése. 

 Az iskola rendezvényei (diáknapok, kirándulások, sportrendezvények) a lehető legkisebb 
mértékben terhelik a környezetet. 
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OKTATÁSI PROGRAM 

1.13 Oktatási szerkezet 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 2020. január 1-jei hatályba lépésével új szakképzési 
intézményszerkezet jött létre. A szakképzési törvény hatálya alá tartozó szakképző intézmények 
2020. szeptember 1-jétől működnek az új szakképzési törvény szerint. Az intézménytípusok a 
szakképző iskola és a technikum, kifutó jelleggel a szakgimnázium 2020. szeptember 1-jétől - az 
új szakképzési intézményszerkezetben - a kilencedik évfolyamokon már a 2020-ban módosított 
Nemzeti alaptanterv előírásai szerint készített kötelezően alkalmazandó programtantervek és 
szakmai programok szerint folyik a szakmai oktatás. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 
(a továbbiakban: Szkt.) az alábbiak szerint határozza meg a szakképzés intézményeit: 
 
Szkt. 16. § [A szakképző intézmény] 
(1) Szakképző intézmény 
a) a technikum és 
b) a szakképző iskola. 
 
Szkt. 125. § [A szakképzés megszervezésére vonatkozó szabályozási átmenet] 
(1) Az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti 
a) szakgimnáziumi nevelés-oktatást technikumban, 
b) szakközépiskolai nevelés-oktatást szakképző iskolában 
kell kifutó jelleggel megszervezni. 
 
Szkt. 127. § [A szakképző intézményre vonatkozó szabályozási átmenet] 
(1) A technikum az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései sze-
rinti szakgimnáziumként, a szakképző iskola az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon 
hatályos rendelkezései szerinti szakközépiskolaként működik 2020. június 30-áig.  
 
Szkt. 12. § [A programtanterv és a szakmai program] 
A szakképző intézményben a nevelő és oktató munka 
a) a szakképzésben kötelezően alkalmazandó programtanterv és 
b) a programtanterv alapján kidolgozott szakmai program 
szerint folyik. 
A szakképzés rendszerében természetesen alapvetően meghatározó jelentősége van a szakmai 
oktatásnak, amelyet a szakirányú oktatással párhuzamosan vagy attól függetlenül folytatott köz-
ismereti oktatás egészít ki, amelyről a szakképzési törvény így rendelkezik. 
 
Szkt. 19. § [A szakképző intézmény tevékenysége] 
(1) A szakképző intézményben a szakmajegyzékben meghatározott szakmára felkészítő szakmai 
oktatás és szakképesítésre felkészítő szakmai képzés folyik. A szakmai oktatás a képzési és kime-
neti követelmények alapján 
a) ágazati alapoktatásban és 
b) szakirányú oktatásban 
történik. A szakmai oktatás keretében - ha e törvény vagy a Kormány rendelete eltérően nem 
rendelkezik - az ágazati alapoktatással és a szakirányú oktatással párhuzamosan vagy attól füg-
getlenül a közismereti kerettanterv szerinti oktatás folyik. 
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A közismereti oktatás tervezésénél a szakképző intézményekben folyó közismereti oktatást a 
2020-as Nat alapján kiadott közismereti kerettanterv előírásai szerint kell folytatni. 
 
Szkt. 73. § [A közismereti oktatás] 
(1) A szakképző intézményben a közismereti oktatás a közismereti kerettanterv szerint folyik.  
(2) A szakképző intézmény a közismereti kerettanterv alkalmazása során az ágazati alapvizsga 
követelményeire tekintettel a közismereti tantárgyak témaköreit, tartalmát és óraszámait - az 
Nkt. 6. mellékletében meghatározott heti időkeret és a tananyagtartalom megtartásával - évfo-
lyamok között átcsoportosíthatja. 
Az egyházi jogi személy, illetve a vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott szakképző 
intézmény szakmai programjába beépíthető az adott vallás hitelveinek megfelelő ismeret. Az 
egyházi jogi személy, illetve a vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott szakképző intéz-
mény szakmai programja a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 
 
 
A szakgimnáziumok közismereti és szakmai órakerete 
A köznevelési törvény az alábbiak szerint rendelkezik a szakgimnáziumokban alkalmazandó ke-
rettantervről. 
Nkt. 5. § (7) A szakgimnáziumban az iskolai nevelés-oktatásnak a szakképesítés megszerzésére 
felkészítő szakaszának tartalmi követelményeit az adott szakképesítés programkövetelménye és 
az annak alapján kiadott kerettanterv határozza meg, amelyet az oktatásért felelős miniszter az 
általa vezetett minisztérium honlapján a 6. § (1a) bekezdésében meghatározott módon tesz 
közzé.  
 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 
9-12. óra-
szám ösz-

szesen 
13. évf. 

13. évf. 
óraszám 
összesen 

Kötelező tantárgyak 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv (első élő 
idegen nyelv) 

4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika - - - 1 31     

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek - - 1 - 36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex termé-
szettudományos tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy : Biológia 

  2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható 
tantárgy: Érettségi tan-
tárgy, vagy Idegen nyelv, 
vagy Fizika*, vagy Infor-
matika, vagy Szakmai 
tantárgy** 

- - 2 2 134 - - 
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Pénzügyi és vállalkozói is-
meretek 

- 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

8 8 7 7 
(1045+453) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga kereté-
ben megszerezhető szak-
képesítés 

3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló óra-
keret/hét 

35 36 35 35 - 35 - 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 - 31 - 

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 
* Amennyiben az iskola a Fizika tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 144 órás (két 
évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használni 
** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható 

 
A szakképzési programtantervek és az egyes szakmák képzési és kimeneti követelményrend-
szere 
Az egyes szakmákra vonatkozó képzési és kimeneti követelmények már elkészültek és elérhetők, 
azok letölthetők a: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt  
Az új szakképzési törvény alapjaiban változtatja meg a szakképző iskolák működését és szervezeti 
felépítését. Az átalakítás elsődleges célja a munkaerőpiac igényeihez az eddigieknél sokkal rugal-
masabban alkalmazkodó szakképzési rendszer kialakítása. Nem elhanyagolható szempont azon-
ban a szakképzés humán erőforrásával történő rugalmas és hatékony gazdálkodás rendszerének 
bevezetése, amely az eddiginél jóval nagyobb mozgásteret ad az intézmény vezetőjének.  

1.14 Választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése 

Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó rendelkezik-e az általános művelt-
ség alapjaival és olyan képességekkel, amelyek alkalmassá teszik az önművelésre; szert tett-e 
megfelelő tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, képes-e ismereteinek rend-
szerezésére és gyakorlati alkalmazására; felkészült-e a felsőoktatási intézményekben folyó tanul-
mányok megkezdésére.  
Az iskola a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon a kötelező vizsga-tárgyból biztosítja, hogy a 
tanuló - választása szerint - mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi vizsgára fel tudjon 
készülni.  
Érettségi vizsgára az a tanuló bocsájtható, aki az adott tárgyból teljesítette a gimnáziumi tantervi 
követelményeket. Az érettségi vizsgán a vizsgázónak négy kötelező és egy kötelezően választott 
vizsgatárgyból kell vizsgát tennie. A vizsgázó emellett további vizsgatárgyakat is választhat. 
Az érettségi középszintű változatára készítjük fel tanulóinkat, annak kötelező és kötelezően vá-
lasztható tantárgyait tekintjük fő tantárgyaknak. Saját tantárgyunk, akkreditált vizsgaanyagunk 
nincs. Az érettségire való jelentkezést a mindenkor hatályos jogszabályok és rendeletek szabá-
lyozzák (Érettségi és vizsgaszabályzat), melyet magunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el. 
Kötelező vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv (angol).  
Választható vizsgatárgyak: biológia, informatika, fizika, testnevelés. 
A 40/2002. (V.24.) OM rendelet szolgál alapjául a középszintű és emelt szintű érettségi vizsgák 
követelményeinek, témaköreinek meghatározásához. A tantárgyak témaköreit és követelmé-
nyeit a gimnáziumi kerettanterv tartalmazza. 

https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt
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Iskolánkban elsősorban a középszintű érettségi vizsgákra készítjük fel tanulóinkat, de egyes ese-
tekben - például felsőfokú továbbtanulás miatt szükségessé válik - megszervezzük külön is pl. 
fakultációban és/vagy önálló otthoni felkészülés segítése mellett az emelt szintű érettségi vizs-
gákra való felkészítést. Intézményünk az emelt szintű érettségi vizsgák megszervezésében nem 
vesz részt, csupán a vizsgarögzítésekkel kapcsolatos feladatokat látjuk el. Az érintett tanulóiknak 
az illetékes hatósági szervek jelölik ki azt az intézményt, ahol az írásbeli és szóbeli vizsgáikat le-
telhetik. 
Emelt szinten választható vizsgatárgyak: kötelező és választható tantárgyak egyaránt. 

1.15 Érettségire való felkészítés  

Iskolánkban az érettségire való közép- és emelt szintű felkészítés megszervezése két módon tör-
ténik. A középszintű érettségire való felkészítés minden tantárgyból órarendi keretek között, il-
letve az emeltszintű felkészítés plusz tanórák (fakultáció) keretében biztosított tanulóink részére. 
A tantárgyak többségénél a tanulók alapóraszámban az osztállyal együtt tanulnak, a plusz órákat 
külön csoportban teljesítik.  
Azon tantárgyak esetében, melyeknél a tanulók kérik az emeltszintű érettségire való felkészítést, 
az órarenden kívüli időben, illetve egyéni felkészítéssel tesszük lehetővé a sikeres vizsga megszer-
zésének lehetőségét. A felkészítések alatt megszerzett osztályzatok beleszámítanak az osztályo-
zásba.  
A következő tanévre vonatkozó érettségi előkészítő csoport választása a 10. osztály második fél-
évében történik. Az iskola igazgatója minden év április 20-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót 
azokról a tantárgyakról és a felkészítés szintjéről, amelyekből a tanulók tantárgyat választhatnak. 
A tanulók a közzétételtől számított két héten belül a tantárgy és a felkészülési szint megválasztá-
sával kapcsolatos döntésüket írásban adhatják le. A tanuló által választott tanítási óra a követ-
kező tanévben a tanuló számára kötelezővé válik. Választott tantárgyat leadni és felvenni csak 
lezárt tanév után lehet. Ezen döntésen változtatni csak a következő tanév végén van lehetőség. 
Ilyen tantárgyat utólag felvenni csak sikeres különbözeti vizsga letétele után lehet.  
A választás véglegesítésekor a tanulónak írásban kell nyilatkoznia a fentiek elfogadásáról.  
Amennyiben a tanuló az általa választott tárgyból előrehozott érettségit kíván tenni (11. évfolya-
mon), akkor a második félév anyagából osztályozóvizsgát köteles tenni.  
A középszintű érettségi vizsgára történő felkészülés a kerettantervi kötelező óraszámok és a helyi 
tanterv által meghatározott időkeretben történik 
Az emelt szintű érettségi vizsgára az emelt szintű oktatás keretében, csoportbontásban, valamint 
a 12. évfolyamon a szabad órakeret terhére történik a felkészítés. 

1.16 A középszintű érettségi témakörei 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002 (V. 24.) Mm rendelet és a 100/1997 
kormányrendelet alapján kerülnek meghatározásra a közép/emelt szintű érettségi vizsga téma-
körei. 
 

1.16.1 Magyar nyelv és irodalom 

Irodalom 

 Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők: Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, 
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József Attila, Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor,  

 Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők: Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, 
Csokonai Vitéz Mihály, Illyés Gyula, Jókai Mór, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Kertész 
Imre, Kölcsey Ferenc, Krúdy Gyula, Márai Sándor, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, 
Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Ottlik Géza, Örkény István, Pilinszky Já-
nos, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Szabó Magda, Szilágyi Domokos, Vörösmarty Mihály, 
Weöres Sándor, Zrínyi Miklós  

 Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők: Dragomán György, Fehér Béla, Lackfi 
János, Oravecz Imre, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Varró Dániel  

 Művek a világirodalomból: Az antikvitás, a Biblia, Orosz realisták, a XX. századi modern-
ség  

 Színház és dráma: Szophoklész, Shakespeare, Molière, Katona József, Madách Imre, 
Henrik Ibsen, Anton Pavlovics Csehov, Örkény István  

 Az irodalom határterületei Az irodalom filmen, televízióban, dalszövegben, a virtuális va-
lóságban: az adaptáció 

 Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom  

 Az erdélyi magyar irodalom: Kányádi Sándor, Sütő András Határon túli: Márai Sándor Re-
gionális: Jókai Mór, Kazinczy Ferenc, Tollas Tibor 

 
Magyar nyelvtan 

 Kommunikáció: A nyelv, mint kommunikáció. Pragmatika. Nyelvi és vizuális kommuniká-
ció. A kommunikáció működése. Személyközi kommunikáció. A tömegkommunikáció  

 A magyar nyelv története. A nyelv, mint történeti képződmény. A magyar nyelv rokon-
sága. Nyelvtörténeti korszakok. A magyar nyelv szókészletének alakulása. Nyelvművelés  

 Ember és nyelvhasználat. Ember és nyelv. A jel, a jelrendszer. Nyelvváltozatok. Nemzeti-
ségi nyelvhasználat és határon túli magyar nyelvűség. Nyelv és társadalom  

 A nyelvi szintek: Hangtan. A helyesírás. Alaktan és szótan. A mondat szintagmatikus szer-
kezete. Mondattan  

 A szöveg: A szöveg és a kommunikáció. A szöveg szóban és írásban. A szöveg szerkezete 
és és jelentése. Szövegértelmezés. Az intertextualitás. A szövegtípusok. Az elektronikus 
írásbeliség hatása a szövegekre, szövegek a médiában.  

 A retorika alapjai: A nyilvános beszéd. Érvelés, megvitatás, vita. A szövegszerkesztés eljá-
rásai. Stíluseszközök, stílusréteg, stílusváltozat. 

1.16.2 Történelem 

 Az ókor 

 Az ókor és kultúrája 

 Vallás és kultúra az ókori Keleten 

 A demokrácia kialakulása Athénban 

 A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása 

 Az antik hitvilág, művészet, tudomány 

 A kereszténység kialakulása és elterjedése 

 A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása 

 A középkor 

 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői 

 A nyugati és keleti kereszténység  
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 Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése 

 A középkori városok 

 Egyházi és világi kultúra a középkorban 

 A humanizmus és a reneszánsz Itáliában 

 Az angol és a francia rendi állam működése 

 Az Oszmán Birodalom terjeszkedése 

 A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

 A magyar nép őstörténete és vándorlása 

 A honfoglalástól az államalapításig 

 Az Árpád-kor  

 Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, I. Lajos, Luxemburgi Zsigmond idején 

 A Hunyadiak 

 Kultúra és művelődés 

 Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

 A nagy földrajzi felfedezések és következményei 

 Reformáció és katolikus megújulás 

 A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia megszületése Angliában 

 A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás 

 Magyarország függetlenségi harcai és újjászerveződése a Habsburg Birodalomban7 

 A mohácsi csata és az ország három részre szakadása 

 Az Erdélyi Fejedelemség virágkora 

 A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc 

 Demográfiai, nemzetiségi, társadalmi és gazdasági változások a XVIII. századi Habsburg 
Birodalomban  

 Művelődés, egyházak, iskolák 

 A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

 A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 

 A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája 

 A XIX. század eszméi 

 Az ipari forradalom és következményei 

 Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón 

 Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik 

 A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 

 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 

 A reformkori művelődés, kultúra 

 A polgári forradalom 

 A szabadságharc 

 A kiegyezés előzményei 

 Gazdasági események és társadalmi változások a dualizmus korában 

 Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése 

 Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 

 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 

 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 

 Tekintélyuralmi rendszerek Közép-Európában és az olasz fasizmus 

 Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság 

 A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa 
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 A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években 

 A második világháború előzményei jelentős fordulatai 

 A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői 

 A szocialista rendszerek bukása 

 Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 

 Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei 

 A Horthy-rendszer jellege és jellemzői 

 Művelődési viszonyok és az életmód 

 A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái 

 Magyarország részvétele a világháborúban  

 A német megszállás és a holocaust Magyarországon 

 Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

 A szovjet felszabadítás és megszállás 

 A határon túli magyarság sorsa 

 A kommunista diktatúra kiépítése és működése 

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

 A Kádár-rendszer jellege, jellemzői 

 A rendszerváltozás 

 A jelenkor 

 A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái 

 Az európai integráció története 

 A „harmadik világ” 

 Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés8 

 A globális világ kihívásai és ellentmondásai 

 A mai magyar társadalom és életmód 

 Alapvető állampolgári ismeretek 

 Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban 

 A magyarországi romák 

 A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság 

 Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások 

1.16.3 Matematika 

 Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

 Halmazok 

 Matematikai logika 

 Kombinatorika 

 Gráfok 

 Számelmélet, algebra 

 Alapműveletek 

 A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

 Racionális és irracionális számok 

 Valós számok 

 Hatvány, gyök, logaritmus 

 Betűkifejezések 

 Arányosság 
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 Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek 

 Középértékek, egyenlőtlenségek 

 Függvények, az analízis elemei 

 A függvény 

 Egyváltozós valós függvények 

 Sorozatok 

 Az egyváltozós valós függvények analízisének elemei  

 Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

 Elemi geometria 

 Geometriai transzformációk 

 Síkbeli és térbeli alakzatok  

 Vektorok síkban és térben 

 Trigonometria 

 Koordinátageometria 

 Kerület, terület 

 Felszín, térfogat 

 Valószínűség számítás, statisztika 

 Leíró statisztika 

 A valószínűség-számítás elemei 

1.16.4 Idegen nyelv (angol) 

A) Készségek és szövegfajták 

 Olvasott szöveg értése 

 Nyelvhelyesség 

 Hallott szöveg értése9 

 Íráskészség 

 Beszédkészség 
B) Témakörök 

 Személyes vonatkozások, család 

 Ember és társadalom 

 Környezetünk 

 Az iskola 

 A munka világa 

 Életmód 

 Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 Utazás, turizmus 

 Tudomány és technika 

1.16.5 Biológia 

 Rendszertan  

 Az élőlények rendszerezése. Vírusok, prokarióták, egysejtű eukarióták 

 Többsejtű eukarióták. Gombák és a telepes növények. A hajtásos növények szervező-
dése és életműködései. 

 Többsejtű állatok szerveződése és életműködései, ősszájúak és újszájúak. 

 Gerincesek 
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 Növényi és állati szövetek 

 Molekuláris és sejtbiológia (egyed alatti szerveződési szintek) 

 Szervetlen és szerves alkotóelemek 

 Az anyagcsere folyamatai 

 Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 

 Az emberi szervezet 

 A belső környezet stabilitása, homeosztázis 

 Kültakaró 

 A mozgás 

 A táplálkozás 

 A légzés 

 Az anyagszállítás 
o A kiválasztás 
o A szabályozás (idegrendszer és hormonális szabályozás) 
o Szaporodás és egyedfejlődés 

 Egyed feletti szerveződési szintek (ökológia) 
o Élő és élettelen környezeti tényezők  
o Populációk, életközösségek (élőhely típusok) 
o Bioszféra (anyag és energiaforgalom). Környezet és természetvédelem. 

 Öröklődés, változékonyság, evolúció 

 Molekuláris genetika 

 Mendeli genetika 

 Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

 A bioszféra evolúciója 

1.16.6 Informatika 

 Információs társadalom 

 A kommunikáció 

 Információ és társadalom 

 Informatikai alapismeretek – hardver 

 Jelátalakítás és kódolás 

 A számítógép felépítése 

 Informatikai alapismeretek – szoftver 

 Az operációs rendszer és főbb feladatai 

 Szövegszerkesztés 

 A szövegszerkesztő használata 

 Szövegszerkesztési alapok 

 Szövegjavítási funkciók 

 Táblázatok, grafikák a szövegben 

 Táblázatkezelés 

 A táblázatkezelő használata 

 A táblázatok felépítése 

 Adatok a táblázatokban 

 Táblázatformázás 

 Táblázatok, szövegek, diagramok 

 Problémamegoldás táblázatkezelővel 
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 Adatbázis- kezelés 

 Az adatbázis-kezelés alapfogalmai 

 Az adatbázis-kezelő program interaktív használata 

 Alapvető adatbázis-kezelési műveletek 

 Képernyő és nyomtatási formátumok 

 Információs hálózati szolgáltatások 

 Kommunikáció az Interneten 

 Weblapkészítés 

 Prezentáció és grafika 

 Prezentáció (bemutató) 

 Grafika 

 Könyvtárhasználat  

 Könyvtárak 

 Dokumentumok 

 Tájékoztató eszközök 

1.16.7 Fizika 

1. Mechanika 

 Newton törvényei 

 Pontszerű és merev test egyensúlya 

 A változó forgómozgás dinamikai leírása 

 Mozgásfajták 

 Munka, energia 

 A speciális relativitáselmélet alapjait 

 Folyadékok és gázok mechanikája 
 
2.Hőtan, termodinamika 

 Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly 

 Hőtágulás 

 Állapotegyenletek 

 Összefüggés a gázok állapotjelzői között 

 Az ideális gáz kinetikus modellje 

 Energiamegmaradás hőtani folyamatokban 

 Kalorimetria 

 Halmazállapot-változások 

 A termodinamika II. főtétele 

 A hőterjedés formái 
 
3. Elektromágnesség 

 Elektromos mező 

 Egyenáram 

 Az időben állandó mágneses mező 

 Az időben változó mágneses mező 

 Elektromágneses hullámok 
 
4. Optika 
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 A fény, mint elektromágneses hullám 
 
5. Atomfizika, magfizika 

 Az anyag szerkezete 

 Az atom szerkezete 

 Az atommagban lejátszódó jelenségek 

 Sugárvédelem 
 
6. Gravitáció, csillagászat 

 A gravitációs mező 

 Csillagászat 
 
7. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

 A fizikatörténet fontosabb személyiségei 

 Felfedezések, találmányok, elméletek 

1.16.8 Testnevelés 

Elméleti ismeretek 

 Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar sportsikerek 

 A harmonikus testi fejlődés 

 A testmozgás, a sport szerepe az egészséges életmód kialakításában, és a személyiség 
fejlesztésében 

 A motoros képességek szerepe a teljesítményben 

 Gimnasztikai ismeretek 

 Atlétika 

 Torna 

 Zenés-táncos mozgásformák 

 Küzdősportok, önvédelem 

 Úszás 

 Testnevelési és sportjátékok 

 Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

 Gyakorlati ismeretek 

 Gimnasztika 

 Atlétika 

 Futások 

 Ugrások 

 Dobások 

 Torna 

 Talajtorna 

 Szekrényugrás 

 Felemáskorlát 

 Gerenda 

 Ritmikus gimnasztika 

 Gyűrű 

 Nyújtó 

 Korlát 
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 Küzdősportok, önvédelem 

 Úszás 

 Testnevelési és sportjátékok 

 Kézilabda, Kosárlabda, Labdarúgás, Röplabda 
 
Szakszó-, név- és fogalomtár 
Az alábbi szakkifejezések használata a szóbeli vizsgán elvárható. 
 
KÖZÉPSZINT 

 11-es rúgás 

 aktív pihenés 

 alakzatok - oszlop, vonal, kör 

 alkarérintés 

 álló- és térdelőrajt 

 alsó egyenes nyitás - nyitásfogadás 

 átadás - egykezes, kétkezes mellső, kétkezes felső, pattintott 

 büntetődobás 

 Coubertin báró 

 deformitás 

 döntés 

 edzésmódszer 

 edzettség 

 egészség 

 egészséges életmód 

 elhízás 

 előkészítő gyakorlatok 

 emelés 

 emelkedés 

 ereszkedés 

 esztétikus mozgás 

 fejelés 

 fejlődések, szakadozások 

 fektetett dobás 

 fogások 

 fordítás 

 forduló 

 gimnasztikai alapforma 

 gurulás 

 gyerekkor 

 gyors indítás 

 hajítás, vetés, lökés 

 hajlékonyság 

 hajlítás 

 helyes légzés (mellkasi, hasi, teljes) 

 ideális testsúly 

 ízületi mozgékonyság 
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 járás (futás) megindítása, megállítása 

 kapura lövések - beugrásos, felugrásos 

 keringési rendszer 

 kiindulóhelyzet 

 kosárérintés 

 küzdelem 

 labdaátadások lábbal - lapos, félmagas, ívelt 

 labdaérintések - belső, belső csüd, teljes csüd, külső csüd 

 labdavezetés 

 leengedés 

 légzőrendszer 

 lendítés 

 lendületszerzés 

 magasugrás - flop-, hasmánt-, átlépőtechnika 

 magyar olimpiai bajnokok - legalább öt név ismerete 

 mell-, gyors-, hátúszás 

 motiváció 

 mozgatórendszer 

 nyitódás, zárkózás, igazodás, takarás 

 nyújtás 

 olimpiai játékok - ókori, újkori játékok 

 passzív pihenés 

 prevenció 

 pulzus 

 rajtolás 

 rekreáció 

 ritmikus gimnasztika szerek - kötél, labda, karika, buzogány, szalag 

 serdülőkor 

 sérülés 

 sikerélmény 

 sorakozás 

 szabadgyakorlat, szergyakorlatok (pad, bordásfal), kéziszergyakorlatok (babzsák, labda, 
súlyzó, medicinlabda stb.) 

 szabadrúgás - közvetett, közvetlen 

 távolugrás - lépőtechnika, ollózótechnika 

 teljesítmény 

 terhelés 

 természeti erők 

 testedzés 

 testfordulatok 

 testi higiéné 

 testnevelés - sport 

 testtartás 

 tornaelemek: állások, gurulások, fordulatok, ugrások, billenések, forgások, átfordulások, 
támaszugrások, lebegőtámasz, lendületek, fellendülések, támaszhelyzetek, leugrások, 
összekötő elemek 
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 tornaszerek - talaj, gerenda, felemáskorlát, ló, nyújtó, gyűrű, korlát, lólengés 

 váltás 

 védekezés - emberfogásos, területvédekezés 

1.17 Az ismeretek számonkérésének szabályai 

Alapszabályok 
Az intézmény a szakmai programjában meghatározta az iskolai beszámoltatás, az ismeretek szá-
monkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és mi-
nősítésének követelményeit. Az oktató a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben 
rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A szak-
képesítések tantárgyi rendszerét figyelembe véve, a tantárgyak kerülnek értékelésre. Abban az 
esetben, ha a tantárgy több tantárgyelemből áll, amelyek évközben külön-külön kerülnek érté-
kelésre, a tantárgyelemek érdemjegyeit figyelembe véve, félévkor és év végén is tantárgyra vo-
natkozó osztályzatot kell kialakítani megfelelő súlyozás alkalmazásával. Szakmai elméletből egy 
félév során, tantárgyanként legalább három jegyet kell szereznie a tanulónak. Gyakorlatból ha-
vonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni a tanuló munkáját. 
 
A számonkérés alkalmazott módjai: 

 szóbeli felelet írásbeli felelet témazáró dolgozat projektmunka 

 órai munka 

 önálló kiselőadás házi dolgozat 

 gyakorlati feladat megoldása 

 a tanuló produktumának ellenőrzése, értékelése 
 
Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje 
A diákok folyamatos tanulását, felkészültségét, tudását a szakoktató rendszeres számonkéréssel 
ellenőrzi, melynek egyik módja az írásbeli beszámoltatás. 
 
Az írásbeli beszámoltatás intézményi formái: 
 
Írásbeli felelet (szakoktató engedélyével, a diák kérésére, SNI esetén): az előző néhány óra tan-
anyagára korlátozódik, időtartama legfeljebb egy szóbeli felelet idejének megfelelő, bejelentése 
nem kötelező előre. Kijavítása a szakoktató számára a következő tanórára kötelező. 
 
Kisdolgozat (röpdolgozat): az előző néhány óra tananyagára (vagy speciális tudásra: pl. tollba-
mondás) korlátozódik, időtartama legfeljebb 20 perc, bejelentése nem kötelező előre. Kijavítása 
két héten belül kötelező, de legfeljebb az osztályozó értekezletet megelőző 3 munkanap. 
 
Nagydolgozat (teszt, feladatlap, esszé: egy témán belüli, legalább 5 tanóra anyagát felölelő): idő-
tartama minimum 45 perc, maximum 90 (szaktárgyi specifikumok esetén ettől el lehet térni), 
bejelentése előre kötelező. Kijavítása a szakoktatónak 15 munkanapon belül kötelező, de legfel-
jebb az osztályozó értekezletet megelőző 3 munkanap. 
 
Témazáró (felmérő) (teszt, feladatlap, esszé: egy adott téma anyagának számonkérésére): idő-
tartama minimum 45 perc, maximum 90 (szaktárgyi specifikumok esetén ettől el lehet térni), 
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bejelentése előre kötelező. Kijavítása a szakoktatónak 15 munkanapon belül kötelező, de legfel-
jebb az osztályozó értekezletet megelőző 3 munkanap. 
 
Házi dolgozat: az oktató által meghatározott formában (műfajban) és mennyiségben (figyelembe 
véve a tantárgyi specifikációkat). Elkészítéséhez legalább 2 hetet kell adni. Kijavítása a szakokta-
tónak 15 munkanapon belül kötelező, de legfeljebb az osztályozó értekezletet megelőző 3 mun-
kanap. 
 
Portfolió (csak a technikus évfolyamokon): az elkészítendő anyag mennyiségétől és minőségétől 
függően változó terjedelmű, értéke a portfolió kiadásakor ismertetettek alapján van. Elkészíté-
sére legalább 4 hetet kell adni (ebbe beletartozik a konzultációs cheklista megléte is). Kijavítása 
a szakoktatónak 20 munkanapon belül kötelező, de legfeljebb az osztályozó értekezletet meg-
előző 3 munkanap.  
 
Korlátozások 
Középiskolában: csak két nagydolgozat vagy témazáró íratható (vagy 1 nagy 3 kicsi, vagy 4 kisdol-
gozat). A nagydolgozatok, témazárók íratásának sorrendjét (időrendjét) azt határozza meg, hogy 
melyik szakoktató közölte az íratás tényét a tanulókkal hamarabb, illetve jelölte be azt a naplóba. 
Amennyiben egy tanítási napon egy nagydolgozat vagy témazáró van, akkor ezen felül további 
legfeljebb 3 írásbeli felelet, kisdolgozat íratható (az oktatók közötti szóbeli megegyezés alapján, 
a diákok jelzései szerint: jelzik, hogy aznap már írtak hármat). A házi dolgozatok mennyisége leg-
feljebb az adott szaktárgy heti óraszáma. Portfolió tantárgyanként, tanévenként és tanulónként 
egy lehet. A tanuló írásbeli kérésére ettől el lehet térni (versenymunkák, felvételi felkészülés in-
dokoltsága stb. esetén). Amennyiben a tanulónak felmentése van valamelyik tárgy írásbeli szá-
monkérési formája alól, akkor a jogszabályban előírtak szerinti eszközöket, lehetőségeket kell 
számára biztosítani. A szakmai képzésben az írásbeli beszámoltatások formáit kiegészíti az évfo-
lyamfeladat. Az írásbeli munkák értékelésekor az alábbi ponthatárokat kell figyelembe venni: 
 

86 - 100 % = Jeles (5) 

70 - 85 % = Jó (4) 

56 - 69 % = Közepes (3) 

40 - 55 % = Elégséges (2) 

0 - 39 % = Elégtelen (1) 

 
Amennyiben az írásbeli beszámoltatásnak, a szakoktató által egyedileg meghatározott pontozási 
útmutatója van, akkor azt a tanulóval előzetesen ismertetni kell! 
 
A szóbeli beszámoltatás 
A szóbeli beszámoltatás esetében a szakoktató az írásbeli beszámoltatás értékelési szabályait 
kell, hogy alkalmazza. Amennyiben ettől eltér, akkor azt a tanulóval előzetesen közölnie kell. 
 
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei 
A „házi feladat” céljai: 

 újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat; 

 készségszintig gyakoroltatni a tanult algoritmusokat; 

 önálló kutatómunkát végeztetni valamely témában; 

 alkotómunkára ösztönözni valamely témában. 
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Elveink: 

 Házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz, ha a fenti célok egyikét sem szolgálja). 

 A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy 
a tanulónak naponta 5-7 órája van, és szinte minden órán tűznek ki a számára kötelezően 
megoldandó feladatot. 

 Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló 
képes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi fel-
adatnak mindig legyen olyan része, amelynek elvégzésére / elkészítésére / megtanulására 
mindenki képes.) 

 A házi feladatot, mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra vonatko-
zóan) ellenőrizni kell. 

 
A naplóban minden tantárgy érdemjegyeit a szakoktatóknak folyamatosan vezetni kell, és félév-
kor illetve év végén le kell zárni. 
 
Az ellenőrzés és az értékelés formái:  

 diagnosztikus mérés, értékelés: a tanulók aktuális ismereteinek és készségszintjének mé-
rése (helyzetelemző felmérés a tanév elején),  

 szummatív mérés, értékelés: tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges 
teljesítményének minősítése érdemjeggyel (témakörök és félév, tanév vége),  

 fejlesztő mérés, értékelés: egy-egy tanulási szakasz alatt a tanulási és a problémameg-
oldó-képességek fejlesztése, alakítása. A továbbhaladás feltétele a Nat kerettantervi mi-
nimum követelményeinek a teljesítése. A tanulói teljesítmények értékelésének alapja a 
különféle méréseken elért eredmény. Az írásbeli számonkérés mellett szerepe van a ta-
nulói szóbeli feleletnek is. A teljesítmények rendszeres szóbeli értékelése minden szak-
oktató oktató-nevelő munkájába folyamatosan beépül, az osztályozás és az írásbeli érté-
kelés rendszere évfolyamtól, tantárgytól függően változhat. 

 
A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 
A csoportbontások a tanulók kötelező óráit érintik elsősorban. A csoportbontás célja: 

 a kisebb létszám mellett a tanulók differenciált fejlesztése, 

 tananyag strukturáltabb átadása, 

 a tanulók kommunikációs képességének javítása 
 
A csoportbontás történhet a tanulók tudásszintjéhez igazítva, és kialakíthatók a névsor szerinti 
vagy egyéb szempont szerinti csoportok is. A csoportbontások egyes osztályra, tantárgyra vonat-
kozó konkrét eljárását a munkaközösségek javaslata alapján a helyi tanterv tantárgyanként meg-
határozott rendje szerint alkalmazzuk. 
 
Egyéb foglalkozások 
Az egyéb foglalkozások az egyéni érdeklődésnek megfelelő ismereteket biztosítják, valamint le-
hetőséget adnak a tanulók differenciált egyéni fejlesztéséhez is az adott órakeretek felhasználá-
sával. 
Intézményünkben több mint két éve tanulnak kárpátaljai diákok. Igyekszünk megismertetni velük 
szokásainkat, hagyományainkat, valamint aktív részesei kulturális programjainknak. 
A multikulturális nevelés áthatja mindennapjainkat.  
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A nemzeti, etnikai kisebbségséghez nem tartozó tanulók részére alapvetően integrált oktatást 
biztosítunk.  
A tantárgyi keretek között megjelenő etnikai kisebbség kultúrájának, képzőművészetének, zenei 
világának, népviseletének és életmódjának megismerése.  
A településen élő nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését az alábbi tevékenységek 
szolgálják: 

 tanórák 

 osztályfőnöki órák  

 tanórán kívüli tevékenységek: hagyományőrző rendezvények, kiállítások szervezése, ren-
dezése, szabadidős tevékenységek, színház- és múzeumlátogatás, iskolai fellépések. 

 
A tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben lehetőség nyílik a toleranciára való nevelésre, 
a másság megismerésére, tiszteletben tartására. 

1.18 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai programok, tevékenységek 

Az iskola egészségnevelési- és egészségfejlesztési programjaiba bevonjuk a Kárpátaljáról érkezett 
diákokat is. Programjaink és tevékenységeink változatosak, amely minden korosztály igényeit ki-
elégítik. 
 
Az iskola egészségnevelési- és egészségfejlesztési programjában kiemelt szerepet szánunk:  

 az egészséges táplálkozásnak  

 a mindennapos testnevelés és egyéb testmozgásnak  

 a lelki egészséget segítő nevelésnek 

 az egészség-ismeretek, készségek átadásának 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások 
keretében foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismere-
tekkel: 

- a táplálkozás, 
- az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre, 
- a családi és kortárskapcsolatok, 
- a környezet védelme, 
- az aktív életmód, a sport, 
- a személyes higiénia, 
- az elsősegély-nyújtás alapismeretei, 
- a szexuális fejlődés területén. 

 
Az egészségnevelés az iskola minden oktatójának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglal-
kozás feladata. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák, prog-
ramok szolgálják 
 
Az egészségnevelés iskolai színterei  
Az iskolai élet minden pontján meg kell jelennie az egészségnevelési elveknek, de kiemelten fon-
tosak a következő színterek: 

 osztályfőnöki órák 

 szaktantárgyi órák  

 testnevelési órák 
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 szabadidős sporttevékenységek, sportkörök 

 osztálykirándulások  

 iskolai sportrendezvények – tanár-diák meccsek 

 kiemelt rendezvények – Szakmák napja, Egészségnap 

 iskolai egyéb rendezvények - szalagavató bál, iskolanapi programok, vetélkedők, verse-
nyek, játékos programok  

 délutáni, hétvégi szabadidős foglakozások, szakkörök, múzeumlátogatások,  

 DÖK és diák szervezésű rendezvények  
 
Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

 szakkörök (Vöröskereszt; , táplálkozási,) túra; 

 minden tanévben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra szervezése; 

 az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele 

 a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. 
 
A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő foglalkozások  
Ezzel a problémával küzdő gyermekek számára a segítő program az osztályfőnök irányításával, az 
osztályban tanító tanárok részvételével, valamint a szülő támogatása mellett végrehajtott sze-
mélyre szóló feladat.  
A tanulási kudarcok okai igen szerteágazók lehetnek, eredménye pedig mindig a tanuló jelentős 
lemaradása, így elsődleges feladatunknak az okok felderítését, majd az okot megelőzését tartjuk. 
Az elmaradás jellegzetes oka a képességekben keresendő. Az emiatt hátrányba kerülő tanulók 
részére: 

 a szociálisan hátrányos helyzetű beilleszkedési, magatartási, tanulmányi problémákkal 
küszködő tanulók részére fejlesztő órákat szervezünk,  

 a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztését biztosítjuk,  

 a beszédhibás tanulóink fejlesztéséhez a Pedagógiai Szakszolgálat segítségét vesszük 
igénybe. - támaszkodunk a pedagógiai tanácsadó intézetek (pl.: szakértői bizottság) di-
agnosztizáló és javaslattevő tevékenységére.  

 a pszichés okok miatt bekövetkező lemaradások kezelését enyhébb esetben testületi 
összefogással és a szülők bevonásával, súlyosabb esetben szakemberek igénybevételé-
vel tervezzük,  

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás szervezünk,  

 a szabadon tervezhető tanórán kívüli foglalkozások arányainak kialakításánál a tehetség-
gondozás és felzárkóztatás szempontjai döntő, meghatározó szerepet játszanak. A tanu-
lási nehézségek, kudarcok jelentkezése esetén alapvetőnek tekintjük a szülővel történő 
együttműködést.  

 
A felzárkóztató tevékenységek iskolai színterei:  

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 a napközi otthon, a tanulószoba, - az egyéni foglalkozások,  

 egyéni képességekhez igazodó oktatás (felzárkóztatás, tehetséggondozás foglalkozásai),  

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 
csoportos használata,  

 a továbbtanulás irányítása, segítése,  

 képességfejlesztő órák (fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus segítségével),  
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 iskolaotthonos oktatási forma,  

 az oktató családlátogatásai a gyermekvédelmi felelőssel együtt. 
 
A szociális hátrányok enyhítését segítő lehetőségek:  

A foglalkozásokat, munkaformákat a gyermekvédelmi felelős, a fejlesztő pedagógus, az osztály-
főnökök, a pszichológus, a gyógypedagógus összehangolt munkája jellemzi.  
 
A szociális hátrány mielőbbi feltárása és megoldása:  

 a tanulók, szülők, nevelők személyes kapcsolatának kialakításával,  

 a Polgármesteri Hivatallal és a Gyermekjóléti Szolgálattal történő szoros kapcsolattartás 
útján, - a gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységen keresztül,  

 drog és bűnmegelőzési programok szervezésével,  

 felvilágosító munka végzésével a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleten, 
fogadóórán, családlátogatáson,  

 pályázatok figyelése, és pályázatokon történő részvétel útján,  

 pályaorientációs tevékenységen keresztül, esetmegbeszélések formájában kívánjuk 
megvalósítani.  

 
Az anyagi támogatás formái:  

 tanulmányi kirándulások támogatása,  

 kedvezményes étkezési támogatás,  

 tankönyvvásárláshoz, taneszköz vásárláshoz nyújtott támogatás (ingyenesség, vagy hoz-
zájárulás),  

 helyi, regionális, országos támogatások megszerzésére ösztönzés, pályázatokon történő 
részvétellel  

 alapítványi támogatás  

 az esetleges juttatások elosztási alapelveinek és eljárásainak a kidolgozása. 
 
A tanuló jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei  
Az értékelés helyi rendszerén belül a magatartás és szorgalom értékelésekor kiemelt fontosságú-
nak tartjuk, hogy segítse az iskolai nevelési és oktatási céljainak elérését, segítse a tanuló önis-
meretének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre is, az értékelés általában a tanuló iskolai 
tevékenységére vonatkozzon, mindig legyen személyre szabott. Havonta történő értékeléskor az 
osztályfőnök összegzi az osztály és a oktatók javaslatait. Lényeges különbségek esetén osztályfő-
nöki óra keretében megvitatja azokat a tanulókkal, különösen problémás esetekben, az osztály-
ban tanító tanárokkal. Végleges döntést az osztályfőnök hoz. Félévi és év végi osztályozáskor az 
osztályfőnök az osztályozó értekezlet résztvevői elé terjeszti javaslatait. Az értekezleten a részt-
vevők közösen döntenek, miután megvitatták a javaslatokat és érveiket. A tanulók magatartását 
és szorgalmát félévkor és év végén osztályzattal minősítjük (példás, jó, változó, rossz a magatar-
tás értékelésében, példás, jó, változó, hanyag a szorgalom minősítésében). 
 
A magatartás értékelésének elvei  
 
Magatartási követelmények:  
Példás (5) az a tanuló, aki: - a házirendet betartja, - a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, 
rendesen viselkedik, - kötelességtudó, feladatait teljesíti, - önként vállal feladatokat és azokat 
teljesíti, - tisztelettudó, - társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, 
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segítőkészen viselkedik, - az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz, - óvja és 
védi az iskola felszerelését, a környezetet, - nincs írásbeli figyelmeztetése, intője.  
 
Jó (4) az a tanuló, aki: - a házirendet betartja, - tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon 
rendesen viselkedik, - feladatait a tőle elvárható módon teljesíti, - feladatokat önként nem, vagy 
ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti, - az osztály - vagy az iskolaközösség munkájában csak fel-
kérésre, biztatásra vesz részt, - nincs írásbeli intője.  
 
Változó (3) az a tanuló, aki: - az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be, - a 
tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik, - feladatait nem minden eset-
ben teljesíti, - előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva, - a közösség, 
az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik, - igazolatlanul mulasztott, - nincs osztályfőnöki in-
tője.  
 
Rossz (2) az a tanuló, aki: - a házirend előírásait sorozatosan megsérti - feladatait egyáltalán nem, 
vagy csak ritkán teljesíti - magatartása fegyelmezetlen, rendetlen, - társaival, a felnőttekkel szem-
ben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik, - viselkedése romboló hatású, az iskolai neve-
lést, oktatást akadályozza, - több alkalommal igazolatlanul mulaszt, - több szaktanári figyelmez-
tetést kapott, illetve van osztályfőnöki intője vagy ennél magasabb fokozatú büntetése.  
 
A szorgalomjegyek megállapításának elvei  
 
Motiváltság szerint: - a tudás megszerzésének igénye, - az egyéni képességeknek megfelelő tel-
jesítmény - a tanuló minden erejével arra törekszik, hogy egyre több ismeretet szerezzen. 
 
A tanulási folyamat szerint: - jó idő- és munkaszervezés, - kitartás, - céltudatosság, - tartós figye-
lem é s aktivitás, - rendszeresség, - kötelességtudó, - pontos és megbízható önálló munkavégzés, 
- igényesség, - fegyelmezett, - aktív tanórai tevékenység, - "szorgalmi" feladatok elvégzése, - ta-
nulmányi versenyeken, szakkörökön, pályázatokon való részvétel, - a kudarc jobb teljesítményre 
sarkalja, vagy bezárkózik, agresszívvá válik, - a tanulmányi munkában az életkörülmények helyze-
tét, képességek szintjét, - az önállóság, kötelességtudat, érdeklődése szempontjánál az életkori 
sajátosságokat.  
 
Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei:  
 
Példás (5) az a tanuló, aki: - képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, 
- a tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi, - a tanórákon aktív, szívesen 
vállal többletfeladatokat is, és azokat elvégzi, - a munkavégzése pontos, megbízható, - a tanórán 
kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz, - a taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket 
a tanítási órákra rendszeresen elhozza.  
 
Jó (4) az a tanuló, aki: - képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt 
nyújt, - rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, - a tanórákon többnyire aktív, - többletfeladatot, 
tanórán kívüli foglalkozásokon vagy versenyeken való részvételt önként nem vagy ritkán vállal, 
de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti, - eszközei tiszták, rendezettek. 
 
Változó (3) az a tanuló, aki: - a tanulmányi eredménye elmarad a képességeitől, - a tanulmányi 
munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti, - felszerelése, házi 
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feladatai gyakran hiányzik, - érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja, - önálló munká-
jában figyelmetlen. tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik.  
 
Hanyag (2) az a tanuló, aki: - képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, 
- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg, - a tanulmányi munkájában meg-
bízhatatlan, figyelmetlen, - feladatait többnyire nem végzi el, - felszerelése hiányos, taneszközei 
rendetlenek, - a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellen-
szegül - félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. A szorgalom elbírálásakor 
az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább há-
romnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

1.19 Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítéshez az emelt szintű oktatásban al-
kalmazott fejlesztési feladatok és követelmények a közismereti kerettanterv és az érett-
ségi vizsga általános és részletes követelményei alapján 

Iskolánk az érettségi vizsgákat a mindenkori hatályos jogszabályoknak (100/1997. (VI. 13.) Kor-
mányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról, az érettségi vizsga részletes 
követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet) megfelelően szervezi meg.  
A technikum a kötelező vizsgatárgyból biztosítja, hogy a tanuló - választása szerint - mind a kö-
zépszintű, mind az emelt szintű érettségi vizsgára fel tudjon készülni. Emelt szintű vizsgára az 
adott tantárgyból 10. évfolyam végén történő jelentkezése után szervez az iskola felkészítést.  
 A szakképző iskola az érettségi vizsgára felkészítő évfolyamokon a kötelező közismereti vizsga-
tárgyból biztosítja, hogy a tanuló a középszintű érettségi vizsgára fel tudjon készülni. 
 
Az, aki a szakképző iskolában folytatott tanulmányokhoz kapcsolódóan szakmát szerzett és annak 
megszerzését követően kíván érettségi vizsgát tenni, mentesül az érettségi vizsga kötelezően vá-
lasztandó vizsgatárgya alól. 

KÉPZÉSI PROGRAM 

1.20 Az intézmény szakmai képzési terve 

A képzési program elkészítése a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. 

1.21 A szakképzés alapelve 

Szakképzésünk középpontjában az európai szintű szakképzési rendszer kialakítása és ezáltal a ha-
zai munkaerő nemzetközi versenyképességének fokozása áll. 

1.22 Az intézmény szakképzési tevékenysége 

Az intézmény szakképzési tevékenysége kiterjed az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli 
oktatásra. Jelen szakmai program az iskolarendszerű szakképzésre vonatkozóan került elkészí-
tésre. Az alapító okiratunknak és hagyományainknak megfelelően, az iskolarendszerű szakképzés 
keretében az oktatás szakgimnáziumi és szakközépiskolai szinten folyik azokon a szakterületeken, 
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amelyek az iskola már meglévő profiljának, feltételrendszerének, technikai felszereltségének, hu-
mán erőforrásainak legjobban megfelelnek, figyelembe véve a munkaerő-piac igényeit. 
 
A korszerű szakemberképzés fontos elemei  

 A legfrissebb, piacképes ismereteket közvetítse a diákjainknak; 

 A munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodjon; 

 Szoros kapcsolattartás és együttműködés a gazdasági élet szereplőivel (vállalkozások, gaz-
dasági kamarák, munkaügyi központ) azért, hogy követhető legyen a változó igény, ugyan-
akkor a korszerűsítéshez támogatókat szerezzen és segítsen a végzettek elhelyezkedésé-
ben. 

1.23 Az intézményben folyó szakképzés céljai 

Szakmai munka célja 
A XXI. század szakközép- és szakiskolája számára a munkaerőpiac megjelenése jelenti a legna-
gyobb kihívást. A szakképzés cél- és feladatrendszere a munka világának a követelmény rendsze-
réhez igazodik. A képzési forma alapvetően figyelembe veszi az adott szakma társadalomban be-
töltött reális helyzetét és szerepét, továbbá a szakma vonatkozásában előre prognosztizálható 
változásokat. A szakmai háttérből kiindulva határozzuk meg a szakma gyakorlása során végzendő 
tevékenységeket és feladatokat, a tevékenységek elvégzéséhez szükséges képességeket és azok 
pedagógiai követelményeit és az értékelés rendszerét. A tanulók szakmai képességei a tevékeny-
ség végzése során fejleszthetők. Ezért fontos az elmélet és gyakorlat egységének megteremtése, 
a gyakorlatorientált képzés megvalósítása. 
 
Fő célok: 

 Olyan sajátos arculattal rendelkező szakképző iskola megvalósítása, mely gyorsan alkal-
mazkodni tud a munkaerő-piaci kihívásokhoz 

 A tanulók, a szülők, a helyi társadalom, a gazdaság és a munkaerő-piac igényeinek meg-
felelő szakmaszerkezet kialakítása, munkáltatói, foglalkoztatói igényeknek a kielégítése. 
A szakképzés tárgyi és személyi feltételeinek magas szinten történő biztosítása.  

 Maximális megfelelés a szakképzési tevékenységre vonatkozó, hatályos jogszabályi elő-
írásoknak. A szakképzés fejlesztését célzó pályázati források kihasználása, a szakmai kap-
csolatok fejlesztése.  

 Az elmélet és gyakorlat egységének megteremtése, a gyakorlatorientált képzés megva-
lósítása.  

 Áttérés az új Szakmajegyzék szerinti szakképesítések oktatására.  

 A duális szakképzés feltételeinek megteremtése, lehetséges új képzőhelyek felkutatása, 
együttműködés kialakítása. 

 A mezőgazdaság számára olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakor-
lati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterü-
letének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat, továbbá alkalmassá váljanak a szakmai 
továbbfejlődésre és nagy részük a szakmai, iskolarendszerű továbbtanulásra. 

 A képzett szakembereket, felkészültségük tegye alkalmassá a fizikai szakmunkára, vala-
mint irányító tevékenységre, a kis és középüzemek önálló megszervezésére, rentábilis 
működtetésére. Ismerjék a legújabb technikát (gépesítést, számítógép, biotechnika) tech-
nológiákat. 
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 Konkrét ismereteik legyenek más fejlett országok mezőgazdasági termeléséről, képesek 
legyenek azt saját üzemükre adaptálni. 

 Általános műveltségüket erősítse az egyes tudományok szakmában való alkalmazási ké-
pessége (matematika, fizika, irodalom, történelem, kémia, biológia). 

 Erkölcsi magatartásukban az „örök érvényű” emberi tisztesség, a humanitás, a nyíltság, a 
munka becsülete, a haza szeretete legyenek a meghatározók. 

 
További céljaink: 

 A tanulók segítése abban, hogy alkalmassá váljanak az önálló, felelős döntéseken ala-
puló, elsősorban a szakmai területen folyamatosan fejlődő, megújuló alkotómunkára, a 
munkaerő-piac elvárásainak teljesítésére, valamint a szakképzést követő érettségi kép-
zésben való részvételre, valamint felsőfokú tanulmányok megkezdésére.  

 Olyan praktikus ismeretek nyújtása, melyek elősegítik a fiatalok mindennapi életben 
való boldogulását, önálló életvezetésüket, a társadalomba való beilleszkedésüket.  

 Olyan képességek kifejlesztése a tanulókban, amelyek birtokában a szakterületükön fo-
lyamatosan alkalmazkodni tudnak a technikai, technológiai fejlődésből adódó változá-
sokhoz. Szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos, megbízható 
munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra és vállalásra történő nevelés.  

 A folyamatos szakmai önművelés, az élethosszig tartó tanulás igényének kifejlesztése a 
tanulókban.  

 Az egyéni szocializáció minél teljesebb megteremtése. A tanulási kudarcok mértékének 
csökkentése. 

 
A Szakmai munkánkat meghatározó legfontosabb rendeletek: 

 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 

 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támo-
gatásáról 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazá-
sáról 

 Az oktatási miniszter 10/2003. (IV.28.) OM rendelete a kerettantervek kiadásáról, beve-
zetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról 

 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 

 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 

 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

 2012. évi LXXI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
 

 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

 A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehaj-
tásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szövege egységes szerkezetben 

 A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és 
hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 2019. évi CXII. törvény 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

http://www.om.hu/main.php?folderID=390&amp;articleID=947&amp;ctag=articlelist&amp;iid=1
http://www.om.hu/main.php?folderID=390&amp;articleID=947&amp;ctag=articlelist&amp;iid=1
http://www.om.hu/main.php?folderID=390&amp;articleID=947&amp;ctag=articlelist&amp;iid=1
http://www.om.hu/main.php?folderID=390&amp;articleID=947&amp;ctag=articlelist&amp;iid=1
http://www.om.hu/main.php?folderID=390&amp;articleID=947&amp;ctag=articlelist&amp;iid=1
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 2011. évi CLV. törvény A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támoga-
tásáról 

 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hoz-
zájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatí-
vák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 Országos Képzési Jegyzékek 

 Szakmai és vizsgakövetelmények 

 Szakképzési Kerettantervek 

 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók jut-
tatásairól 

1.24 Képzési formák 

Technikumi és a szakgimnáziumi oktatás 
A szakgimnáziumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai 
továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megala-
pozó négy középiskolai évfolyama van, ahol az ágazathoz tartozó, érettségihez kötött szakképe-
sítések közös elemeinek tartalmát magában foglaló alapozó oktatás, illetve szakmai elméleti és 
gyakorlati oktatás is folyik az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett. A szak-
gimnáziumban folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai előké-
szítő oktatás szerves egységet alkot. Technikumban (a 2020/2021. tanévtől kezdődően, felmenő 
rendszerben) a KKK és a PTT szerinti szakmai oktatás folyik. 
 
Szakképző iskolai és a szakközépiskolai oktatás, szakképzés 
A szakközépiskolai képzés célja, hogy a tanítási-tanulási folyamat során megalapozza és tovább 
fejlessze a tanulók képességeit, motivációit az egész életen át tartó tanuláshoz, fejlessze a szak-
matanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciákat, korszerű, jól alkalmazható szakmai elméleti és 
gyakorlati tudást nyújtson. Az intézményben szakképző iskolai képzés 9-11. évfolyamán a köte-
lező tanórai foglalkozások teljes időkeretének harminchárom százalékában a NAT műveltségte-
rületi kompetenciáinak elsajátítása, valamint szakképzési kerettantervek szerinti szakképzés fo-
lyik. Szakképző iskolában (a 2020/2021. tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben) a KKK és a 
PTT szerinti szakmai oktatás folyik. 
 
Érettségire épülő szakképzés 
A szakgimnáziumból és gimnáziumból érkező, érettségivel rendelkező jelentkezők számára az in-
tézmény lehetőséget biztosít 2 éves képzési idejű szakképzésben való részvételre, amelynek so-
rán 5-ös szintű Képesítési keretrendszernek megfelelő felső középfokú szakképesítés szerezhető. 
 
Szakmai képzés 
Szakmai képzésünk szerkezetét változatosan, erőforrásainkat/eszközeinket, a felénk irányuló igé-
nyeket figyelembe véve kívánjuk felépíteni. A tanévenkénti szakmakínálat, választható szakmák, 
a felvehető létszámok tekintetében az intézményfenntartó, az Agrárminisztérium döntései hatá-
rozták/határozzák meg. Fontosnak tartjuk, és feladatunknak érezzük, hogy az intézményünkhöz 
is eljutó információk alapján támogassuk munkájukat, és segítsük döntéseiket. A 2016.09.01. 
után induló képzéseink kötelezően a szakmák központi kerettanterveinek, a 2020.09.01-től élő 
képzéseink pedig a megfelelő KKK és PTT figyelembevételével folynak. 
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1.25 A képzési formákba bekapcsolódás szabályai 

A képzésbe való bekapcsolódás különböző módjait, lehetőségeit a 2011. évi CLXXXVII. szakkép-
zésről szóló törvény előírásai alapján biztosítjuk a tanulók számára. Az egyes szakképesítések ese-
tében, a képzésbe történő bekapcsolódás feltételeit a kerettanterv is meghatározza. 
 
Előzetesen megszerzett ismeretek, tudás beszámítása 
Az előzetes tudás, ismeret, korábban megszerzett szakképesítés beszámításával a képzésben 
résztvevő felmentést kaphat adott tantárgyak óráinak részbeni vagy teljes látogatása alól. A fel-
mentés lehetőségéről kérelem alapján határozattal az intézmény vezetője dönt. A szakképző is-
kola vezetőjének döntése ellen a megyei (fővárosi) kormányhivatal oktatási főosztályához lehet 
fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell 
alkalmazni. A képzésben résztvevő az előzetesen megszerzett tudás alapján, szakmai és vizsga-
követelményben előírtakat figyelembe véve, mentesülhet a szakmai vizsga egyes részeinek leté-
tele alól. A mentességről kérelem alapján a vizsgabizottság dönt. 

1.26 A szakmai képzés cél- és feltételrendszere, szervezése 

A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás célrendszere 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzés célja, hogy diákjaink elsajátítsák a szakma műveléséhez 
szükséges ismereteket, készségeket és képességeket. Képesek legyenek önálló munkavégzésre, 
szakmai tudásuk folyamatos fejlesztésére, ismerjék a higiénés, munkavédelmi és balesetvédelmi 
előírásokat, a konkrét tevékenység során a használt eszközöket, használatukat, az alkalmazott 
technológiákat és az alapanyagokat. A jövő szakemberei megtanulják továbbá, hogyan lehet 
tiszta, higiénikus, szakszerű munkahelyet kialakítani tevékenységükhöz, munkaszeretetre, pon-
tos és precíz munkavégzésre neveljük őket. Szakterületenként változó, de kiemelt jelentősége 
van a megfelelő kifejező és beszédkészségnek, a szakmában elvárható mozgáskultúrának, illetve 
képességnek. Célunk olyan jellemvonások kialakítása, mely a munkatársak megbecsülését, az ön-
zetlen, jó munkatársi kapcsolatok kialakítását teszik lehetővé. Mindezt a tanulók élet- kori sajá-
tosságait figyelembe vevő értelmi, érzelmi, esztétikai és testi neveléssel érjük el. A szakmai elmé-
leti képzés az iskolában folyik, általános- és szaktantermekben. A szakmai gyakorlati képzés szak-
mai alapképzésben az intézmény tanműhelyeiben valósul meg (részletezve a szakmai gyakorlat 
szervezésénél). 
 
A szakmai képzés tárgyi feltételei 
A szakmai képzési tevékenységhez rendelkezésre állnak: 

 szaktantermek 

 számítástechnika termek 

 fémipari gépi-forgácsoló tanműhelyek 

 fémipari kézi forgácsoló tanműhelyek 

 állattartó telepek,  

 tankert,  

 tangazdaság,  

 géppark 
 
Törekszünk arra, hogy az adott szakképesítésekhez tartozó Szakmai és Vizsgáztatási Követelmény 
eszközjegyzékében felsorolt valamennyi eszköz megfelelő minőségben és mennyiségben a szak-
képzés rendelkezésére álljon. Az intézmény él minden olyan pályázati lehetőséggel, amelynek 
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segítségével a szakképzés tárgyi feltételrendszerét bővíteni, korszerűsíteni tudja. Kiemelten fon-
tosnak tartjuk azt, hogy a fiatalok lehetőleg korszerű eszközökkel, technikával, technológiával is-
merkedjenek meg a szakmai képzés során, olyan környezetben, amely lehetővé teszi a baleset-
mentes munkavégzést, valamint biztosítja nyugodt problémamentes ismeretelsajátítás és gya-
korlás lehetőségét. 
 
A szakmai képzés személyi feltételei 
Az elméleti és gyakorlati oktatást megfelelő végzettséggel és képzettséggel rendelkező oktató, 
illetve más szakember láthatja el főállásban, részmunkaidőben vagy óraadóként. A szakmai el-
méleti és gyakorlati tárgyat oktatók kiválasztása a Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tör-
vényben megfogalmazott előírások, a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírá-
sai, valamint az adott szakképesítés szakképzési kerettantervében, illetve a 12/2020 (II.7) Kor-
mányrendeletben foglaltak figyelembevételével és a PTT-ben rögzítetteknek megfelelően törté-
nik. 
 
Szakmai elméleti oktatás 
Az iskolai rendszerű szakképzés az OKJ-ban meghatározott szakképesítés tekintetében a szakké-
pesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény, a szakképzési ke-
rettanterv, valamint a 2020/2021. tanévben kiadott KKK és PTT alapján, szakmai elméleti és gya-
korlati képzés keretében történik. Az iskolai rendszerű szakképzésben a szakmai elméleti képzés 
szakképző iskolában folyik a kerettantervek, KKK és PTT figyelembevételével elkészített helyi 
szakmai program alapján. 
 
Gyakorlati oktatás 
A gyakorlati oktatás, a szakmai képzésnek az intézményben, vagy a gyakorlati képzés folytatására 
jogosult gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél vagy szervezetnél folyó azon része, amelynek 
célja a szakképesítéshez kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban történő elsajátítása és a 
tanulók felkészítése a szakmai vizsga gyakorlati részére. Intézményünk tanulói évfolyamtól, az 
ágazattól, szakképesítésektől függően eltérő óraszámban teljesítenek kötelező szakmai gyakor-
latokat. A szakmai gyakorlatok óraszámát alapvetően az adott képzésre vonatkozó óraterv hatá-
rozza meg. A gyakorlatok teljesítése történhet az intézmény tanműhelyeiben, tangazdaságában, 
illetve tanulószerződéssel külső gyakorlati helyszínen. A gyakorlati tanítási órák hosszát, a köte-
lező szüneteket, pihenőidőket a Szakképzésről szóló törvény előírásait figyelembe véve elkészí-
tett Gyakorlati oktatási rend tartalmazza. A mezőgazdasági, mezőgazdasági-gépészeti, illetve er-
dészeti területen a szakmai gyakorlatok rendjének kialakításakor tekintettel vagyunk a mezőgaz-
daság sokszínűségére (változó munkaterületek, munkakörnyezet), és az idényszerűségre. A szak-
mai gyakorlatok megkezdése előtt a tanulók - a szabályoknak megfelelően - munkavédelmi okta-
tásban részesülnek. A szakmai gyakorlatok ismeretanyagáról, tapasztalatairól a tanulók gyakor-
lati naplót vezetnek  
 
Fejlesztési irányok 
Folyamatos feladat a korszerűsítés. A korszerűsítés forrásai a pályázatok, elsősorban a szakkép-
zési pályázatok. A fejlesztési irány meghatározásakor legfontosabbnak tartjuk a gazdasági igé-
nyeknek megfelelő képzések kiemelt fejlesztését, képzéseink korszerű szinten tartását. Ehhez 
természetesen szükség van az oktatók folyamatos továbbképzésére, a szakmai fejlődés lehető-
ségének biztosítására is. Kiemelten fontosnak tartjuk informatikai eszközeink korszerű szinten 
tartását. A gépészeti és mezőgazdasági képzésünket is érinti az, hogy egyre nagyobb arányban 
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szeretnénk tanítani a megújuló energiákkal kapcsolatos ismereteket, ennek megfelelően célunk 
e területek tárgyi feltételeinek fejlesztése is. 
 
Szakmai gyakorlatok lebonyolításának formái 
A szakmai gyakorlatok alapvetően az alábbi módokon folynak:  

 Órarend szerinti gyakorlatok 

 Összefüggő szakmai gyakorlat 

 Kiegészítő gyakorlat (Együttműködési megállapodás alapján)  

 Tanulószerződéssel rendelkező tanulók gyakorlata 
 
Órarend szerinti gyakorlatok 
Évfolyamtól, ágazattól, szakképesítéstől függően, csoportbontásban, a gyakorlatvezető szakmai 
tanárok irányításával, tanmenet alapján folytatott gyakorlat. A gyakorlatok helyszínét a tanmenet 
alapján a szakmai tanárok határozzák meg. 
 
Hetesi gyakorlat 
Intézményünk mezőgazdaság szakmacsoportos diákjai számára félévenként egy munkahét (5 
nap) szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. A gyakorlatok helyszínét, az évfolyamot, szakirányt, 
a változatosság elvét is figyelembe véve az intézmény szakképzési intézményegység vezetőjével 
egyeztetve a szakképzési intézményegység vezető helyettesek határozzák meg. A hetesi gyakor-
latok helyszíne intézményünk tangazdasága, tankertje, állattartó telepe. A gyakorlatok ütemezé-
sét, időbeosztását az osztályfőnök készíti el a szakképzési intézményegység vezető helyettes jó-
váhagyásával. Egy osztályból egy időben a tanulólétszám maximum 10%-a teljesíthet hetesi gya-
korlatot. A gyakorlatok alatt a tanulók munkáját a gyakorlóhelyen kijelölt személy irányítja. A 
gyakorlóhely speciális munkavédelmi ismereteiről és a házirendjéről a gyakorlat megkezdése 
előtt a tanulók oktatásban részesülnek. A teljesített gyakorlati napokról kapott igazolást az osz-
tályfőnöknek, a gyakorlati naplóba készített feljegyzéseket és a kapott minősítést a szakmai gya-
korlatot vezető szaktanárnak kell bemutatni. 
 
Tanulószerződéssel rendelkező tanulók gyakorlata 
A tanuló szakmai gyakorlati képzése tanulószerződés megkötésével is biztosítható. A tanulószer-
ződés a tanuló és a külső gyakorlati helyet biztosító gazdálkodó szervezet, valamint a 2011. évi 
CLXXXVII. törvényben megfogalmazott irányelveknek megfelelően, az ÉASzC Baross László Mező-
gazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Tangazdasága között jön létre. A tanulószer-
ződést lehetőleg minden év augusztus 15-ig kell megkötni. Tanulószerződés esetén az intézmény 
folyamatosan kapcsolatot tart a gyakorlati helyet biztosító gazdálkodó szervezettel a szakközép-
iskolai intézményegység vezető helyettesek, a szakközépiskolai intézményegység vezetőn keresz-
tül. A tanulószerződés megkötésével, tartalmával, a tanulószerződés alapján lebonyolított gya-
korlati képzéssel kapcsolatban a Szakképzési törvény tartalmazza az irányadó rendelkezéseket. 
 
Összefüggő gyakorlat 
A szakgimnáziumi (9-12. évfolyam), a szakközépiskolai (9-11. évfolyam) - szakmától függően - a 
kerettantervek, a szakmai és vizsgáztatási követelmények, valamint a technikumi és a szakképző 
iskolai évfolyamokon tanuló diákjaink - szakmától függően - a vonatkozó KKK és a PTT előírásainak 
megfelelően összefüggő nyári gyakorlatot is teljesíteniük kell. Az összefüggő nyári gyakorlat tel-
jesítése kötelező, a szakmai vizsga megkezdésének feltétele. A teljesített, igazolt gyakorlat ide-
jére a tanulót szakképző évfolyamon a szakképzési törvény által meghatározott díjazás illeti meg. 
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1.27 Az ismeretek számonkérésének szabályai 

Alapszabályok 
Az intézmény a pedagógiai programjában meghatározta az iskolai beszámoltatás, az ismeretek 
számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és 
minősítésének követelményeit. A oktató a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év köz-
ben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A 
szakképesítések tantárgyi rendszerét figyelembe véve, a tantárgyak kerülnek értékelésre. Abban 
az esetben, ha a tantárgy több tantárgyelemből áll, amelyek évközben külön-külön kerülnek ér-
tékelésre, a tantárgyelemek érdemjegyeit figyelembe véve, félévkor és év végén is tantárgyra 
vonatkozó osztályzatot kell kialakítani megfelelő súlyozás alkalmazásával. Szakmai elméletből 
egy félév során, tantárgyanként legalább három jegyet kell szereznie a tanulónak. Gyakorlatból 
havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni a tanuló munkáját. 
 
A számonkérés alkalmazott módjai: 

 szóbeli felelet írásbeli felelet témazáró dolgozat projektmunka 

 órai munka 

 önálló kiselőadás házi dolgozat 

 gyakorlati feladat megoldása 

 a tanuló produktumának ellenőrzése, értékelése 
 
Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje 
A diákok folyamatos tanulását, felkészültségét, tudását a szaktanár rendszeres számonkéréssel 
ellenőrzi, melynek egyik módja az írásbeli beszámoltatás. 
Az írásbeli beszámoltatás intézményi formái: 
 
Írásbeli felelet (szaktanár engedélyével, a diák kérésére, SNI esetén): az előző néhány óra tan-
anyagára korlátozódik, időtartama legfeljebb egy szóbeli felelet idejének megfelelő, bejelentése 
nem kötelező előre. Kijavítása a szaktanár számára a következő tanórára kötelező. 
 
Kisdolgozat (röpdolgozat): az előző néhány óra tananyagára (vagy speciális tudásra: pl. tollba-
mondás) korlátozódik, időtartama legfeljebb 20 perc, bejelentése nem kötelező előre. Kijavítása 
két héten belül kötelező, de legfeljebb az osztályozó értekezletet megelőző 3 munkanap. 
 
Nagydolgozat (teszt, feladatlap, esszé: egy témán belüli, legalább 5 tanóra anyagát felölelő): idő-
tartama minimum 45 perc, maximum 90 (szaktárgyi specifikumok esetén ettől el lehet térni), 
bejelentése előre kötelező. Kijavítása a szaktanárnak 15 munkanapon belül kötelező, de legfel-
jebb az osztályozó értekezletet megelőző 3 munkanap. 
 
Témazáró (felmérő) (teszt, feladatlap, esszé: egy adott téma anyagának számonkérésére): idő-
tartama minimum 45 perc, maximum 90 (szaktárgyi specifikumok esetén ettől el lehet térni), 
bejelentése előre kötelező. Kijavítása a szaktanárnak 15 munkanapon belül kötelező, de legfel-
jebb az osztályozó értekezletet megelőző 3 munkanap. 
 
Házi dolgozat: a tanár által meghatározott formában (műfajban) és mennyiségben (figyelembe 
véve a tantárgyi specifikációkat). Elkészítéséhez legalább 2 hetet kell adni. Kijavítása a szaktanár-
nak 15 munkanapon belül kötelező, de legfeljebb az osztályozó értekezletet megelőző 3 munka-
nap. 
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Portfolió (csak a technikus évfolyamokon): az elkészítendő anyag mennyiségétől és minőségétől 
függően változó terjedelmű, értéke a portfolió kiadásakor ismertetettek alapján van. Elkészíté-
sére legalább 4 hetet kell adni (ebbe beletartozik a konzultációs cheklista megléte is). Kijavítása 
a szaktanárnak 20 munkanapon belül kötelező, de legfeljebb az osztályozó értekezletet megelőző 
3 munkanap.  
 
Korlátozások 
Egy tanítási napon 1-4. évfolyam csak egy; 5-8. évfolyamon csak két írásbeli íratható; középisko-
lában: csak két nagydolgozat vagy témazáró íratható (vagy 1 nagy 3 kicsi, vagy 4 kisdolgozat). A 
nagydolgozatok, témazárók íratásának sorrendjét (időrendjét) azt határozza meg, hogy melyik 
szaktanár közölte az íratás tényét a tanulókkal hamarabb, illetve jelölte be azt a naplóba. Ameny-
nyiben egy tanítási napon egy nagydolgozat vagy témazáró van, akkor ezen felül további legfel-
jebb 3 írásbeli felelet, kisdolgozat íratható (a tanárok közötti szóbeli megegyezés alapján, a diákok 
jelzései szerint: jelzik, hogy aznap már írtak hármat). A házi dolgozatok mennyisége legfeljebb az 
adott szaktárgy heti óraszáma. Portfolió tantárgyanként, tanévenként és tanulónként egy lehet. 
A tanuló írásbeli kérésére ettől el lehet térni (versenymunkák, felvételi felkészülés indokoltsága 
stb. esetén). Amennyiben a tanulónak felmentése van valamelyik tárgy írásbeli számonkérési for-
mája alól, akkor a jogszabályban előírtak szerinti eszközöket, lehetőségeket kell számára biztosí-
tani. A szakmai képzésben az írásbeli beszámoltatások formáit kiegészíti az évfolyamfeladat. Az 
írásbeli munkák értékelésekor (az 1.7.2. pontban felsoroltak) az alábbi ponthatárokat kell figye-
lembe venni: 
 
 

86 - 100 % = Jeles (5) 

70 - 85 % = Jó (4) 

56 - 69 % = Közepes (3) 

40 - 55 % = Elégséges (2) 

0 - 39 % = Elégtelen (1) 

 
Amennyiben az írásbeli beszámoltatásnak, a szaktanár által egyedileg meghatározott pontozási 
útmutatója van, akkor azt a tanulóval előzetesen ismertetni kell! 

 

A szóbeli beszámoltatás 
A szóbeli beszámoltatás esetében a szaktanár az írásbeli beszámoltatás értékelési szabályait kell, 
hogy alkalmazza. Amennyiben ettől eltér, akkor azt a tanulóval előzetesen közölnie kell. 

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei 
A „házi feladat” céljai: 

 újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat; 

 készségszintig gyakoroltatni a tanult algoritmusokat; 
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 önálló kutatómunkát végeztetni valamely témában; 

 alkotómunkára ösztönözni valamely témában. 
 
Elveink: 

 Házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz, ha a fenti célok egyikét sem szolgálja). 

 A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy 
a tanulónak naponta 5-7 órája van, és szinte minden órán tűznek ki a számára kötelezően 
megoldandó feladatot. 

 Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló 
képes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi fel-
adatnak mindig legyen olyan része, amelynek elvégzésére / elkészítésére / megtanulására 
mindenki képes.) 

 A házi feladatot, mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra vonatko-
zóan) ellenőrizni kell. 

 
A naplóban minden tantárgy érdemjegyeit a szaktanároknak folyamatosan vezetni kell, és félév-
kor illetve év végén le kell zárni. 

1.28 Az intézmény magasabb évfolyamára lépés feltételei 

A tanuló az intézmény magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a meghatározott követelménye-
ket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. A követelmények teljesítését a oktatóok 
a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. Aki háromnál 
kevesebb tantárgyból nem teljesíti a követelményeket, az javítóvizsgát tehet. Aki háromnál több 
tantárgyból nem felelt meg követelményeknek, az évfolyam megismétlésével haladhat tovább. 
A továbbhaladást befolyásolja a tanuló esetleges szakmai elméleti és gyakorlati foglalkozásokról 
történő hiányzása is. A mulasztással kapcsolatos előírásokat a Szakképzési törvény 39-40. § -a 
tartalmazza. 

1.29 Az intézmény által szervezett vizsgák 

Az intézmény a szakképzés tekintetében az alábbiakban felsorolt vizsgákat szervezi meg.  

 szintvizsgák 

 komplex szakmai vizsgák (új OKJ) 
 
Szintvizsgák szervezése 
Amennyiben azt a szakmai és vizsgáztatási követelmények előírják, az intézményben annak mé-
résére, hogy a tanuló a szakmai alapképzés során elsajátította-e az irányítás melletti munkavég-
zéshez szükséges kompetenciákat, szintvizsgát szervezünk. A szintvizsga előkészítésében és meg-
szervezésében az intézmény, és a területileg illetékes gazdasági kamara, vesznek részt. 
 
A szintvizsgák célja: 
Fontos, hogy a tanulók a kialakított vizsgaszituáció során megismerhessék a velük szemben tá-
masztott követelményeket, elvárásokat. Tudásukat, ismereteiket felmérhessék, szembesülhes-
senek saját teljesítményükkel, reális képet kaphassanak arról, hogy hol tartanak az ismeretek el-
sajátításában. A 2011. évi CLXXXVII. törvény 28. §-ban foglaltak szerint a szakmai és vizsgaköve-
telményben előírt szintvizsgák megszervezésére az első szakképzési évfolyam tanévében, február 
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első tanítási napjától április utolsó tanítási napjáig terjedő időszakban kerül sor. A szintvizsga 
minden, nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett fel-
nőttoktatásban résztvevő, illetve szakmai képzésben érettségi végzettség nélkül résztvevő szá-
mára kötelező. A szintvizsga eredménye a tanuló év végi szakmai érdemjegyébe nem számít bele. 
A szintvizsgát nem teljesítő tanuló részére a gazdasági kamara, pótló-javító szintvizsgát szervez. 
A szintvizsga teljesítéséig a tanuló gyakorlati képzése kizárólag tanműhelyi körülmények között 
szervezhető meg. Az intézmény szakközépiskolai felvételkor ismerteti a szintvizsga követelmé-
nyeit a tanulóval, valamint a honlapján folyamatosan biztosítja a szintvizsga követelményeinek 
nyilvánosságát.  
 
A szintvizsga értékelése 
A szintvizsga értékelése a szintvizsgához tartozó szabályzat alapján történik. 
 
A komplex szakmai vizsga 
A komplex szakmai vizsga állami vizsga, amelyet vizsgabizottság előtt kell letenni. Az OKJ-ban 
meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára történő felkészí-
tés a szakképző iskola szakképzési évfolyamain és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben folyik. 
A komplex szakmai vizsga a szakmai elméleti és gyakorlati képzés során átadott és megtanult, a 
szakmai és vizsgakövetelményben előírt szakmai követelményeknek a szakképzési kerettanterv 
szerinti elsajátítását egységes eljárás keretében méri. A komplex szakmai vizsgát a szakmai és 
vizsgakövetelmény alapján és a szakmai vizsgaszabályzat rendelkezései szerint kell megtartani. A 
komplex szakmai vizsgára vonatkozó előírásokat a 315/2013. (VIII.28) Kormányrendelet tartal-
mazza. Szakképesítést igazoló bizonyítványt az kaphat, aki a komplex szakmai vizsgán teljesítette 
a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott valamennyi követelményt. A komplex szak-
mai vizsga vizsgatevékenységei alól - az SNI-s tanulók kivételével, valamint a vizsgaszabályzatban 
foglalt kivételekkel - felmentés nem adható. 
 
A komplex szakmai vizsga értékelése 
A komplex szakmai vizsga értékelése az adott SzVK alapján történik. 

1.30 A szakmai képzés ingyenessége 

Magyarországon az első, állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rend-
szerű szakképzés keretein belül - a Szakképzési törvényben, valamint a nemzeti köznevelésről 
szóló. törvényben meghatározott feltételekkel - ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók 
számára. A második és további szakképesítés minden olyan, az iskolai rendszerű szakképzésben 
megszerzett, az OKJ-ban szereplő, államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, 
foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesít, és már meglévő, államilag elismert szakképesítés 
birtokában szerzik meg.  Második és további szakképesítés szempontjából figyelmen kívül kell 
hagyni azt az OKJ-ban szereplő, államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kí-
vüli szakképzésben szereztek. Nem számít második szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel 
betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető szak-
képesítés. Második és további szakképesítés esetén a képzésben való részvételért tandíjat kell 
fizetni. Ennek mértékét, fizetésének módját, gyakoriságát, az intézmény adott tanévre érvényes 
tandíj és térítési díj szabályzata határozza meg, amelynek alapjául a 229/2012. (VIII. 28) Kormány-
rendeletben foglaltak, valamint a fenntartó által előírt szabályok szolgálnak.  
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1.31 A tanulót megillető juttatások 

A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben - az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő 
tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerinti - kedvezményes étkeztetés, 
útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és köte-
lező juttatások illetik meg. A tanuló részére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél a tanuló 
által választott szakképesítéssel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított jut-
tatások is adhatók. A tanulók pénzbeli juttatásának mértékét a Szakképzési törvény 63-65.§-ban 
rögzítettek határozzák meg. 
 
Ösztöndíj-hiányszakmák 
A szakiskolai ösztöndíj illeti meg a tanulót, ha hiányszakma megszerzésére irányuló szakképzés-
ben vesz részt. Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi átlageredménytől függ. A szakiskolai ösztön-
díjról a Kormány a 328/2009. (XII. 29.) Korm. Rendeletben határozott, és a megyei fejlesztési és 
képzési bizottság javaslata alapján dönt az adott tanévben adott tanévekre vonatkozólag a hiány-
szakmák listájáról. Intézményünkben, az aktuális tanévben, a hiányszakmák megállapítását a 
297/2016 (X. 13) Kormányrendelet szabályozza. 
 
Az Szkt. 59. § (1) bekezdéséhez 

170. § Az Szkt. 59. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás 
alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege. 

171. § (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíj havonkénti összege 

a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának öt százaléka, a szak-
képző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tíz százaléka, 

b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának 

ba) öt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 
2,00-2,99 között van, 

bb) tizenöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok át-
laga 3,00-3,99 között van, 

bc) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok 
átlaga 4,00-4,49 között van, 

bd) harmincöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok 
átlaga 4,49 fölött van. 

(2) Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának öt száza-
léka. 

(3) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kap-
csolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatá-
rozott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogvi-
szonyban részt vevő tanuló jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a 
tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet 
ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást. 
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172. § Az Szkt. 59. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszeri pályakezdési juttatás egyszeri összege 
az egyszeri pályakezdési juttatás alapjának 

a) nyolcvan százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 2,00-2,99 között van, 
b) száztíz százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 3,00-3,99 között van, 
c) száznegyvenöt százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,00-4,49 között van, 
d) száznyolcvan százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,49 fölött van. 

173. § (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatásra a nappali rend-
szerű szakmai oktatásban részt vevő olyan tanuló pályázhat, aki 

a) hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és 
b) a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 

3,50 fölött van. 

(2) A támogatás havonkénti mértéke a támogatás alapjának húsz százaléka. 

(3) A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a honlapján teszi közzé. A 
támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt. 

(4) A támogatást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal támogatói okirattal biztosítja. 

(5) A támogatásra a tanuló a tanulói jogviszonya fennállásáig jogosult, ha az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételeknek megfelel. 

174. § (1) Az ösztöndíj, az egyszeri pályakezdési juttatás és a támogatás tanuló részére történő 
folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
képzési alaprésze terhére gondoskodik. 

(2) Az ösztöndíjra és a támogatásra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a regiszt-
rációs és tanulmányi rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik 
napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj, illetve támogatás a má-
sodik hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj, il-
letve támogatás a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átuta-
lásra. Az egyszeri pályakezdési juttatást a szakma megszerzését követő hatvan napon belül kell 
átutalni. 

175. § A tanuló az Európai Unió és a Magyarországgal szomszédos nem európai uniós állam hiva-
talos nyelvének valamelyikéből, valamint kínai, arab és orosz nyelvből megszerzett államilag el-
ismert nyelvvizsga díjához hozzájárulásra jogosult. Az e jogcímen tanulónként és nyelvvizsgán-
ként kifizethető hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a minimálbér húsz százalékát. Az e 
bekezdés szerinti hozzájárulás nem illeti meg a tanulót, ha jogszabály alapján a nyelvvizsga díjá-
nak megfizetéséhez egyébként támogatás igénybevételére jogosult. A hozzájárulás rendelke-
zésre bocsátásáról - a tanuló igazolt kérelme alapján - az igazgató gondoskodik. 

1.32 A tankönyvek, tanulmányi segédletek, eszközök kiválasztásának elve 
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Az oktatásban alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és taneszközöket az adott 
szakképesítés, illetve az adott szakmai tantárgy oktatásában érintett oktatók választják ki. A ok-
tatók csak olyan nyomtatott taneszközöket használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket 
hivatalosan tankönyvvé nyilvánítottak. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgo-
zásához szükséges egyéb tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák 
meg. Az iskolában kötelezően használandó tankönyvek, egyéb taneszközök kiválasztásánál maxi-
málisan szem előtt tartjuk helyi tantervünket, a tantárgyi struktúránkkal való megfelelőséget, a 
több éven át való használhatóságukat. A szakképzéshez szükséges eszközökre vonatkozólag a 
szakképesítésekre vonatkozó szakmai és vizsgáztatási követelményekben szereplő eszközjegyzék 
az irányadó. 

1.33 Képzési szerkeze 

Országos Képzési Jegyzék szerinti szakma kínálatunk a 150/2012. (VII. 6.) Korm. Rendelet és a 
25/2016 (II. 25) szerint: 

 
2020.09.01. 

 

TECHMIKUMI KÉPZÉS 

Ágazati besorolás A szakma megnevezése A szakma új azonosítója 

17. 
Mezőgazdaság és erdészet 

Mezőgazdasági gépésztechnikus 5 0810 17 08 

Mezőgazdasági technikus 5 0811 17 09 

Erdész technikus 5 0821 17 02 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS 

Ágazati besorolás A szakma megnevezése A szakma új azonosítója 

17. 
Mezőgazdaság és erdészet 

Mezőgazdasági gépész 4 0810 17 07 

Gazda 4 0811 17 04 

Kertész 4 0812 17 05 

Erdőművelő, fakitermelő 4 0821 17 01 

 
2018.09.01. 

 

SZAKGIMNÁZIUM 

Az általános műveltséget megalapozó 
NÉGY ÉVES KÉPZÉS 

SZAKKÉPZÉS 

Szakmacsoport Ágazat 
Szakképesítés megneve-

zése 
OKJ száma 

Szakképzés 
ideje v. tanév 

20. Mezőgazdaság 
XXXI. 

Agrárgépész 
Mezőgazdasági 

gépésztechnikus 
54 521 05 4+1 vagy 2 

20. Mezőgazdaság 
XXXIII. 

Mezőgazdaság 
Mezőgazdasági 

technikus 
54 621 02 4+1 vagy 2 

20. Mezőgazdaság 

XXXII. 
Erdészet- és 
vadgazdálko-

dás 

Vadgazdálkodási 
technikus 

54 625 01 4+1 vagy 2 
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SZAKKÖZÉPISKOLA 

Ágazati besorolás A szakma megnevezése A szakma azonosítója 

XXXIII. Mezőgazdaság Gazda 34 621 01 

XXXI. Mezőgazdasági gépész Mezőgazdasági gépész 34 521 08 

--- Kertész 34 622 02 

XXXIII. Mezőgazdaság Virágkötő és virágkereskedő 34 215 04 

 
Belépés, továbbhaladás és átjárhatóság a szakképzési évfolyamokban 
A belépés feltételeit a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről, valamint 
a szakmai és vizsga követelmények szabályozzák. A felvételkor figyelembe vett tárgyakat ágaza-
tonként külön-külön jelezzük. A továbbhaladás, az átvétel, és az átjárhatóság szabályait a nevelési 
program szabályozza. 
 
Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés szabályai 
Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt mulasztása 
egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) 
húsz százalékát, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mu-
lasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket telje-
síteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megis-
métlése alóli mentesítést a diák kérelmére az osztályfőnök az oktatótestület elé terjeszti. A okta-
tótestület az elő- terjesztett indoklás és a gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati 
képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslata alapján hozza meg döntését. 

 

Csoportok, osztályok kialakítás a szakképző évfolyamokon 
Általános elvként az osztályok szakmánkénti kialakítását alkalmazzuk. Gyakorlatok esetén maxi-
mum 12 fős csoportbontások szükségesek. Az adott szakma kerettantervében meghatározotta-
kon túl az iskolafenntartó rendelete szerint történnek az osztály- és csoport kialakítások. 

1.34 Választható szakképesítések szakmacsoportok szerint 

Az 51/2010 (IV.29) FVM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási követelmények, a 3/2014. 
(VIII. 29.) FM rendelet, valamint az FVM-4149/2008 közleményben kiadott központi program 
alapján. 
 
Iskolai rendszerben 2013.09.01-től (először a 2013/14 tanévben) indított szakmai képzések 
A 2013. szeptember 01.-től, iskolai rendszerű szakmai képzésbe bekapcsolódó tanulók számára 
minden szakmai oktatás kötelezően központi kerettanterv szerint folyik. Iskolán belül a tanítási 
óráknak maximum 10%-a választható meg a helyi tantervben. A központi programok meghatá-
rozzák a szakmánként, a hetente és összesen tartandó tanítási órák számát, a tantárgyakat, a 
tantárgyak tartalmát, az elméleti és gyakorlati órák arányát, a kötelezően teljesítendő összefüggő 
gyakorlatok hosszát. A központi kerettantervek (központi programok) részletes tartalommal el-
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érhetők a szakmák fejlesztésért/gondozásáért felelős szakmai szerveknél (interneten is letölthe-
tők). Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a 9-12 évfolyamokon a választott szakmai érettségire 
történő felkészítés folyik, amely sikeres érettségi vizsga után 13. évfolyamon technikusi képesítés 
megszerzésével zárulhat. Szakiskolában 2013.09.01-től kezdődően kizárólag 3 éves szakmai kép-
zés választható - kötelezően már a beiskolázáskor valamely szakmát kiválasztva. Az első („alap”) 
szakmai végzettség megszerzése után „ráépülésként” a megszerzett alapszakmán alapuló to-
vábbi végzettség szerezhető meg (általában újabb egy év alatt). A fentiekben leírt, intézmé-
nyünkre vonatkozó szakmastruktúrát az alábbi táblázat tartalmazza. A technikusi képzések hosz-
sza 1, illetve 2 év lehet, melyet, magyarázatát a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttkép-
zési Igazgatósága közleménye tartalmazza.  
Iskolai rendszerben 2016.09.01-től (először a 2016/17 tanévben) indított szakmai képzések 
A szakmai képzés szerkezetében bekövetkezett változásoknak megfelelően - a középfokú szak-
képzés átalakításával kapcsolatban - a szakgimnáziumi és szakközépiskolai (volt szakiskola) kép-
zésekről az alábbi táblázatban látható összefoglalva.  
 

OKJ szint 
Azonosító-

szám 
Megnevezés 

Bemeneti 
feltétel 

Képzési idő 
(tanév) 

2018.09.01-től, felmenő rendszerben 

Szakgimná-
ziumi kép-

zés 
alapképzés 

54 521 08 Mezőgazdasági gépésztechnikus 
Alapfokú isko-
lai végzettség 

4+1 54 621 02 Mezőgazdasági technikus 
54 625 01 Vadgazdálkodási technikus 

Szakközép-
iskolai kép-

zés 
alapképzés 

34 521 08 Mezőgazdasági gépész 

Alapfokú isko-
lai végzettség 

4+1 év 

34 623 01 Erdészeti szakmunkás 
34 621 01 Gazda 

34 622 01 Kertész 

34 215 08 Virágkötő, virágkereskedő 

2020.09.01-től, felmenő rendszerben 

Technikumi 
képzés 

alapképzés 

5 0810 17 08 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

Alapfokú isko-
lai végzettség 

5 év 
5 0811 17 09 

Mezőgazdasági technikus 
(Szakmairányok: állattenyésztés és növényter-

mesztés 

5 0821 17 02 
Erdész technikus 

(Szakmairányok: erdőgazdálkodás és vadgazdál-
kodás 

Szakképző 
iskolai kép-

zés 
alapképzés 

4 0810 17 07 Mezőgazdasági gépész 

Alapfokú isko-
lai végzettség 

3 év 
4 0811 17 04 

Gazda 
(Szakmairányok: állattenyésztés és növényter-

mesztés 
4 0812 17 05 Kertész 
4 0821 17 01 Erdőművelő, fakitermelő  

Érettségire épülő képzések 

Technikus alapképzés 

54 625 01 Vadgazdálkodási technikus 
érettségi 2 év 54 521 08 Mezőgazdasági gépésztechnikus 2018 

5 0810 17 08 Mezőgazdasági gépésztechnikus 2020 
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Az intézményünkben oktatott szakmák kimenetét az szakmához tartozó „Szakmai és Vizsgakö-
vetelmények”, tartalmát a szakképzési kerettantervek és a 2020. évben megjelentetett Képzési 
és Kimeneti Követelmények, valamint az adott Program Tantervek írják elő. A szabad sávok fel-
osztását - a szakmai órákon belül - az alábbiak táblázat tartalmazza. A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara szakmai koordinációjában elkészült, az új, 2016/2017. tanévben bevezetésre kerülő 
szakgimnáziumi és módosult szakközépiskolai kerettantervek előírásainak megfelelően - 2016. 
július 14-én frissített munka anyagai figyelembevétele mellet - külön feltüntettük: 
 
 

1.35 Technikumi képzés 2020.09.01-től 

1.35.1 Mezőgazdasági gépésztechnikus (nappali) 

Évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam 

2020/2021. X --- --- --- --- 

2021/2022. X X --- --- --- 

2022/2023. X X X --- --- 

2023/2024. X X X X --- 

2024/2025. X X X X X 

 
Technikumban a közismereti órák megoszlása 
 

Tantárgyak   9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 
9-13. évf. 
óraszám 
összesen 

Magyar nyelv és irodalom 

K
ö

zi
sm

er
et

i o
kt

at
ás

 

4 5 3 3 0 525 

Idegen nyelv  4 4 3 3 3 597 

Matematika 4 4 3 3 0 489 

Történelem 3 3 2 2 0 350 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31 

Digitális kultúra 1 0 0 0 0 36 

Testnevelés 4 4 3 3 0 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 

Kötelező komplex természet-
tudományos tantárgy 

3 0 0 0 0 108 

Ágazathoz kapcsolódó tan-
tárgy : pl. fizika, kémia, bioló-
gia, földrajz, idegen nyelv 

0 2 2 0 0 144 

Érettségire felkészítő tantárgy 0 0 2 2 0 144 

Pénzügyi és vállalkozói isme-
retek 

0 1 0 0 0 36 

Összes közismereti óraszám 24 24 19 18 4 3139 

Ágazati alapoktatás 7 9 0 0 0 576 

Szakirányú oktatás 0 0 14 47 24 1752 

Szabadon tervezhető órakeret 3 1 1 2 6 438 
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Tanítási hetek száma 36 36 36 31 31   

Éves összes óraszám 1224 1224 1224 1179 1054 5905 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 34 34 34 34 34   

Tantárgyak 13.évf. 14. évf. 13-14 óraszám összesen 

Idegen Nyelv (ajánlott nyelvvizsgára felkészítés)     0 

Szakmai órakeret 35 35 2345 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35   

Tanítási hetek száma 36 31   

Éves összes órakeret 1260 1085   
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A Programtanterv alapján 
 

Évfolyam 9 10 11 12 13 
A képzés ösz-
szes óraszáma 

  elm gyak elm gyak elm gyak elm gyak elm gyak  

Évfolyam összes szakmai óraszáma 252 324 425  430  713 2144 

Évfolyam összes közismereti óraszáma 864 864 684  630  124 3166 

Összesen 1116 1188 1109  1060  837 5310 

szabadon tervezhető közismereti óraszám 108 36 36  70  186 436 

szabadon tervezhető szakmai óraszám 0 0 79  49  31 159 

Éves összes óra-
szám 

 1224 1224 1224  1179  1054 5905 

Tervezett helyi éves szakmai óraszám 252 324 504 468 744 2292 

  0  0  0  -11  0  -11 

Munkavállalói is-
meretek 

Munkavállalói ismeretek 18 0 0 0 0 18 

Álláskeresés 5          5 

Munkajogi alapismeretek 5          5 

Munkaviszony létesítése 5          5 

Munkanélküliség 3          3 

Munkavállalói 
idegen nyelv 

(technikus szak-
mák esetén) 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések         11  11 

Önéletrajz és motivációs levél         20  20 

„Small talk” – általános társalgás         11  11 

Állásinterjú         20  20 

Mezőgazdaság 
és erdészet ága-
zati alapoktatás 

Általános alapozás 0 144 0 0 0 144 

Bevezetés   2        2 

Éghajlattan   19        19 

Talajtan   21        21 

Növénytan   21        21 

Állattan   21        21 

Géptan   21        21 

Földmérés   21        21 

Munka-, tűz- és környezetvédelem   18        18 

Gyakorlati tevé-
kenység 9.évf - 

6,5ó / hét 

Szakmai alapozás 234 180 0 0 0 414 

Szakmai ágazati tevékenységek végzése 30 47 25 30       132 

Szakmai üzemek, intézmények, cégek látogatása 20 20 11 24       75 



 

90 

10. évf - 5ó / hét Szakosító tartalmú előadások hallgatása 20 21 11 24       76 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüzemekben, tangazdaságokban, képző-
központokban 

38 38 25 30       131 

Tanulási terület összóraszáma 252 324 0 0 62 638 

Járművezető 
képzés 

Járművezetési ismeretek 0 0 45 0 0 45 

Közlekedési alapismeretek      23     23 

A járművezetés elmélete      6     6 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek      6     6 

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás      10     10 

Járművezetési gyakorlatok 0 0 45 0 0 45 

A mezőgazdasági vontatók felépítése      2     2 

Belső égésű motorok      2     2 

A motorok hűtése, a kenése      2     2 

A motorok tüzelőanyag-ellátása      2     2 

A villamos berendezések      2     2 

A teljesítményátviteli berendezések      3     3 

A futómű, a kormányzás, a pótkocsi      2     2 

A fékberendezések      3     3 

Vezetési gyakorlat – alapoktatás      7     7 

Vezetési gyakorlat – főoktatás      20     20 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 90 0 0 71 

Mezőgazdasági 
gépek 

Agrárműszaki erőgépek 0 0 144 144 124 412 

Belső égésű motorok működése     36 36     72 

Agrárműszaki erőforrások mechanikus teljesítmény-átvitele     36 36     72 

Agrárműszaki erőforrások hidraulikus teljesítmény-átvitele       24 24   48 

Agrárműszaki erőforrások járószerkezete és kormányzása       30 30   60 

Alváz és felépítmény, vonó- és függesztő- szerkezetek       18 18   36 

Agrárműszaki erőforrások fékezése         16 16 32 

Agrárműszaki erőforrások elektromos berendezése         16 16 32 

Egyéb agrárműszaki erőforrások         14 14 28 

Precíziós gazdálkodásra alkalmas erőforrások         16 16 32 

Mezőgazdasági termelés gépei 0 0 144 144 124 412 

A talajművelés gépei     26 26     52 

A vetés-, ültetés- és palántázás gépei     24 24     48 

A növényápolás gépei     22 22     44 

A szálastakarmányok betakarításának gépei       9 18   27 
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Növények betakarítása arató-cséplő géppel       24 40   64 

A szemes termények utókezelésének gépei       6 12   18 

A gumós növények betakarításának gépei       9 12   21 

A zöldség-, gyümölcsbetakarítás és - feldolgozás gépei       6 8 14 14 42 

A szállítás és anyagmozgatás gépei         24 24 48 

Az állattartás épületei és gépei         24 24 48 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 288 288 248 824 

Mezőgazdasági 
termelési folya-

matok 

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése 0 0 0 90 217 307 

A talajművelés gépei       8 26   34 

A vetés, ültetés és palántázás gépei       6 24   30 

A növényápolás gépei       4 22   26 

A szálastakarmányok betakarításának gépei         10 30 40 

Növények betakarítása arató-cséplő géppel         14 35 49 

A szemestermények utókezelésének gépei         2 5 7 

A gumós növények betakarításának gépei         4 10 14 

A zöldség-, gyümölcsbetakarítás és - feldolgozás gépei         10 20 30 

A szállítás és anyagmozgatás gépei         10 25 35 

Az állattartás épületei és gépei         12 30 42 

Gazdálkodási ismeretek 0 0 0 0 31 31 

A gazdálkodás alapjai         4 4 8,0 

Vállalkozási alapismeretek         5,5 5,5 11,0 

Mezőgazdasági vállalkozások sajátosságai         2 2 4,0 

Marketing         4 4 8,0 

Termesztés- és tartástechnológiák 0 0 0 36 31 67 

Termesztéstechnológia       18 18   36,0 

Tartástechnológia         15,5 15,5 31,0 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 126 279 405,0 

Mezőgazdasági 
gépjavítás 

Anyagismeret 0  0  54 0  0  54 

Metallográfiai ismeretek     1 3     4 

Fémek és ötvözeteik     2 4     6 

Nemfémes anyagok     2 2     4 

Tüzelő- és kenőanyagok     2 3     5 

Fémek alakítása     11 24     35 

Gépelemek, mechanika 0 0 36 54 31 121 

A gépelemek igénybevételének módjai     8 8     16 

Kötőgépelemek     8 8     16 
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Rugók     2 2     4 

Tengelyek, tengelykötések, csapágyak, csapágyazások       8 16   24 

Tengelykapcsolók, fékek       4 8   12 

Vezetékelemek és kötéseik       2 4   6 

Hajtások       4 8 2,5 2,5 17,0 

Statikai alapfogalmak         5 5 10,0 

Szilárdságtan         5 5 10,0 

Keretszerkezetek, hajtóművek, szivattyúk         3 3 6,0 

Műszaki dokumentációk 0 0 36 0 0 36 

Műszaki ábrázolás     9 9     18 

Folyamatábrák és diagramok     9 9     18 

Mezőgazdasági gépek javítása 0 0 0 0 124 124 

A gépjavítás alapjai         8 8 16 

Mezőgazdasági gépek állapotváltozása         12 12 24 

Műszaki állapotváltozások mérése, gépek diagnosztizálása         20 20 40 

Gépszerkezetek felújítás-technológiái         22 22 44 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 126 54 155 335 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 140 140   
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1.35.2 Mezőgazdasági technikus (nappali) 

Évfolyam 
9. 

évfolyam 
10. 

évfolyam 
11. 

évfolyam 
12. 

évfolyam 
13. 

évfolyam 

2020/2021. X --- --- --- --- 

2021/2022. X X --- --- --- 

2022/2023. X X X --- --- 

2023/2024. X X X X --- 

2024/2025. X X X X X 

 
Technikumban a közismereti órák megoszlása 
 
 

Tantárgyak   9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 
9-13. évf. 
óraszám 
összesen 

Magyar nyelv és irodalom 

K
ö

zi
sm

er
et

i o
kt

at
ás

 

4 5 3 3 0 525 

Idegen nyelv  4 4 3 3 3 597 

Matematika 4 4 3 3 0 489 

Történelem 3 3 2 2 0 350 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31 

Digitális kultúra 1 0 0 0 0 36 

Testnevelés 4 4 3 3 0 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 

Kötelező komplex természet-
tudományos tantárgy 

3 0 0 0 0 108 

Ágazathoz kapcsolódó tan-
tárgy : pl. fizika, kémia, bioló-
gia, földrajz, idegen nyelv 

0 2 2 0 0 144 

Érettségire felkészítő tantárgy 0 0 2 2 0 144 

Pénzügyi és vállalkozói isme-
retek 

0 1 0 0 0 36 

Összes közismereti óraszám 24 24 19 18 4 3139 

Ágazati alapoktatás 7 9 0 0 0 576 

Szakirányú oktatás 0 0 14 47 24 1752 

Szabadon tervezhető órakeret 3 1 1 2 6 438 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 31   

Éves összes óraszám 1224 1224 1224 1179 1054 5905 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 34 34 34 34 34   

Tantárgyak 13.évf. 14. évf. 13-14 óraszám összesen 

Idegen Nyelv (ajánlott nyelvvizsgára felkészítés)     0 

Szakmai órakeret 35 35 2345 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35   

Tanítási hetek száma 36 31   

Éves összes órakeret 1260 1085   
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A Programtanterv alapján 
 

Állattenyésztő szakmairány 

 

Évfolyam 9 10 11 12 13 

A képzés 
összes 

óra-
száma 

  elm gyak elm gyak elm gyak elm gyak elm gyak  

Évfolyam összes szakmai óraszáma 252 324 432 432 712 2152 

Évfolyam összes közismereti óraszáma 864 864 684 630 124 3166 

Összesen 1116 1188 1116 1062 836 5318 

szabadon tervezhető közismereti óraszám 108 36 36 70 186 436 

szabadon tervezhető szakmai óraszám 0 0 72 47 32 151 

Éves összes óraszám 1224 1224 1224 1179 1054 5905 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 432 432 712 2152 

Munkavállalói ismere-
tek 

Munkavállalói ismeretek 18 0 0 0 0 18 

Álláskeresés 5          5 

Munkajogi alapismeretek 5          5 

Munkaviszony létesítése 5          5 

Munkanélküliség 3          3 

Munkavállalói idegen 
nyelv (technikus szak-

mák esetén) 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések         11  11 

Önéletrajz és motivációs levél         20  20 

„Small talk” – általános társalgás         11  11 

Állásinterjú         20  20 

Mezőgazdaság és erdé-
szet ágazati alapoktatás 

Általános alapozás 0 144 0 0 0 144 

Bevezetés   2        2 

Éghajlattan   19        19 

Talajtan   21        21 

Növénytan   21        21 

Állattan   21        21 

Géptan   21        21 

Földmérés   21        21 

Munka-, tűz- és környezetvédelem   18        18 

Szakmai alapozás 234 180 0 0 0 414 
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Szakmai ágazati tevékenységek végzése  77  55       132 

Szakmai üzemek, intézmények, cégek látogatása 40  35        75 

Szakosító tartalmú előadások hallgatása 41  35        76 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüze- mekben, tangazdaságokban, kép-
zőköz- pontokban 

 76  55       131 

Tan u lási terület ö sszó raszáma 234 324 0 0 0 558 

Agrárvállalkozási isme-
retek 

Agrárvállalkozási ismeretek 0 0 36 36 31 103 

Közgazdasági és pénzügyi alapfogalmak     6      6 

Mezőgazdasági vállalkozással és tevé- kenységgel kapcsolatos fogalmak     20      20 

Gazdálkodáshoz kapcsolódó fogalmak      10     10 

Vállalkozási ismeretek       30    30 

Mezőgazdasági vállalkozások, termékek marketingje, értékesítése, beszer-
zése, készletgazdálkodása 

       6  7 13 

Termékértékesítési szerződés          5 5 

Üzleti terv, fedezeti diagram, fedezeti pont          5 5 

Fogyasztóvédelmi ismeretek          7 7 

Európai uniós ismeretek, közös agrárpoli- tika          7 7 

Tan u lási terület ö sszóraszáma 0 0 36 36 31 103 

Növénytermesztés 

Növénytermesztés 0 0 72 72 108 252 

A növény és környezete     16      16 

A növénytermesztés alapjai     22      22 

A talajművelés műveletei     22      22 

Talajjavítás, talajvédelem, talajmintavétel, talajvizsgálat      12 8    20 

Talajművelési rendszerek, talajhasználat       24    24 

Tápanyagpótlás, trágyázás        20   20 

Növények szaporítása és vetése        20   20 

Növényápolás és öntözés         34  34 

Betakarítás és tartósítás, termények szállí- tása, tárolása          36 36 

Növénytermesztési munkák szervezése, precíziós gazdálkodás          38 38 

Részletes növénytermesztés 0 0 0 36 93 129 

Gabonafélék termesztéstechnológiája        20 24  44 

Hüvelyes növények termesztéstechnológi- ája       16  4  20 

Gyökér- és gumós növények termesztés- technológiája          18 18 

Ipari növények termesztéstechnológiája          19 19 

Szálas- és tömegtakarmányok termesztés- technológiája          18 18 

Gyepgazdálkodási ismeretek          10 10 
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Tanulási terület összóraszáma 0 0 72 108 201 381 

Kertészet 

Zöldségtermesztés 0 0 72 36 54 162 

Általános zöldségtermesztési ismeretek     20      20 

Termesztés termesztőberendezésben      30     30 

Burgonyafélék termesztése     22      22 

Káposztafélék termesztése       16    16 

Kabakosok termesztése        10  8 18 

Gyökérzöldségfélék termesztése        10  8 18 

Hüvelyesek termesztése         8  8 

Hagymafélék termesztése          8 8 

Levélzöldségek és egyéb zöldségfélék termesztése          10 10 

Zöldségfélék áru-előkészítése, tisztítás, elsődleges feldolgozás         12  12 

Szőlő- és gyümölcstermesztés 0 0 0 36 54 90 

Általános gyümölcstermesztési ismeretek       12    12 

Gyümölcstermő növények ápolási munkái        14   14 

Gyümölcs betakarítása, tárolása, áru- előkészítés        10   10 

Almatermésű gyümölcsök termesztése          8 8 

Csonthéjas gyümölcsök termesztése          4 4 

Bogyóstermésű gyümölcsök termesztése          10 10 

Héjas (száraz) termésű gyümölcsök ter- mesztése         4  4 

Különleges gyümölcsök termesztése         4  4 

Szőlőtermesztési ismeretek és technológi- ák         14  14 

Szőlő feldolgozása, alapvető pinceműve- letek         10  10 

Tan u lási terület ö sszó raszáma 0 0 72 72 108 252 

Állattenyésztés, állat-
tartás 

Állattartási alapismeretek 0 0 36 36 62 134 

Az állat és környezete     24      24 

Egészség, csökkent termelőképesség, betegség      12 12    24 

Betegség gyógykezelése és megelőzése       4 24   24 

Állatok jóléte és állatvédelem          31 31 

Gazdasági állatok értékelése         9  9 

Örökléstan         10  10 

Gazdálkodási állatok szaporítása, nemesí- tés folyamata         12  12 

Állattenyésztés 0 0 72 72 31 175 

A testtájak csontos alapjai     6      6 

Az emlősök és a madarak testtájai     6      6 
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A gazdasági állatok emésztőkészülékének felépítése, az emésztés folya-
mata és az anyagforgalom 

    12      12 

A gazdasági állatok hím és női nemi készülékének anatómiai felépítése és 
működése, a szaporodás 

    12      12 

Szarvasmarha tartása és tenyésztése      36     36 

Sertés tartása és tenyésztése        28   28 

Juh és kecske tartása és tenyésztése       20    20 

Ló tartása és tenyésztése       24    24 

Baromfifélék tartása és tenyésztése          31 31 

Takarmányozástan 0 0 72 36 0 108 

A takarmányozás alapjai     12      12 

Takarmányismeret     12      12 

Takarmányok tartósítása, tárolása      16     16 

Takarmányozás végrehajtása      32     32 

Takarmányadag összeállítása        36   36 

Részletes állattenyésztés 0 0 0 0 186 186 

Szarvasmarha tartása és tenyésztése 2          42 42 

Sertés tartása és tenyésztése 2          36 36 

Juh és kecske tartása és tenyésztése 2          36 36 

Ló tartása és tenyésztése 2         36  36 

Baromfifélék tartása és tenyésztése 2         36  36 

Tan u lási terület ö sszó raszáma 0 0 180 144 279 603 

Géptan 

Erőgépek 0 0 36 36 0 72 

Műhelyek felszerelései, mérőeszközök     2      2 

A műszaki rajz alapfogalmai     5      5 

Anyagismeret     6      6 

Gépelemek, szerkezeti egységek     8      8 

Villamosság a mezőgazdaságban     6      6 

Erőgépek felépítése és működése, belső égésű motorok     9      9 

Teljesítményátviteli rendszer        10   10 

Járószerkezet, kormányzás, fékezés        12   12 

Mezőgazdasági erőgépek alváza, felépít- ménye, elektromos berendezései        8   8 

A precíziós gazdálkodást segítő elektroni- kai berendezések az erőgépeken        6   6 

Mezőgazdasági munkagépek 0 0 36 36 31 103 

Munkagépek általános jellemzői     6      6 

Talajművelés gépei     18      18 
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Tápanyag-visszapótlás gépei     12      12 

Vető-, ültető- és palántázógépek        6   6 

Növényvédelem és az öntözés gépei        6   6 

Szálastakarmány-betakarítás gépei        10   10 

Szemestermény-betakarító gépek        9   9 

Gumós növények betakarításának gépei        5   5 

Szállítás, anyagmozgatás gépei          8 8 

Állattartás gépei és épületei          23 23 

Tan u lási terület ö sszó raszáma 0 0 72 72 31 175 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0  0   140  140    

 
 

Növénytermesztő szakmairány 

 

Évfolyam 9 10 11 12 13 

A képzés 
összes 

óra-
száma 

  elm gyak elm gyak elm gyak elm gyak elm gyak  

Évfolyam összes óraszáma 252 324 432 432 712 2152 

Munkavállalói ismere-
tek 

Munkavállalói ismeretek 18 0 0 0 0 18 

Álláskeresés 5          5 

Munkajogi alapismeretek 5          5 

Munkaviszony létesítése 5          5 

Munkanélküliség 3          3 

Munkavállalói idegen 
nyelv (technikus szak-

mák esetén) 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések         11  11 

Önéletrajz és motivációs levél         20  20 

„Small talk” – általános társalgás         11  11 

Állásinterjú         20  20 

Mezőgazdaság és erdé-
szet ágazati alapoktatás 

Általános alapozás 0 144 0 0 0 144 

Bevezetés   2        2 
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Éghajlattan   19        19 

Talajtan   21        21 

Növénytan   21        21 

Állattan   21        21 

Géptan   21        21 

Földmérés   21        21 

Munka-, tűz- és környezetvédelem   18        18 

Szakmai alapozás 234 180  0 0 0 414 

Szakmai ágazati tevékenységek végzése  77  55       132 

Szakmai üzemek, intézmények, cégek látogatása 40  35        75 

Szakosító tartalmú előadások hallgatása 41  35        76 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüze- mekben, tangazdaságokban, kép-
zőköz- pontokban 

 76  55       131 

Tan u lási terület ö sszó raszáma 234 324 0 0 0 558 

Agrárvállalkozási isme-
retek 

Agrárvállalkozási ismeretek 0  0  36  36  31  103 

Közgazdasági és pénzügyi alapfogalmak     6      6 

Mezőgazdasági vállalkozással és tevé- kenységgel kapcsolatos fogalmak     20      20 

Gazdálkodáshoz kapcsolódó fogalmak      10     10 

Vállalkozási ismeretek       30    30 

Mezőgazdasági vállalkozások, termékek marketingje, értékesítése, beszer-
zése, készletgazdálkodása 

       6  7 13 

Termékértékesítési szerződés          5 5 

Üzleti terv, fedezeti diagram, fedezeti pont          5 5 

Fogyasztóvédelmi ismeretek          7 7 

Európai uniós ismeretek, közös agrárpoli- tika          7 7 

Tan u lási terület ö sszó raszáma 0 0 36 36 31 103 

Növénytermesztés 

Növénytermesztés 0 0 72 72 108 252 

A növény és környezete     16      16 

A növénytermesztés alapjai     22      22 
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Talajművelés műveletei     22      22 

Talajjavítás, talajvédelem, talajmintavétel, talajvizsgálat      12 8    20 

Talajművelési rendszerek, talajhasználat       24    24 

Tápanyagpótlás, trágyázás        20   20 

Növények szaporítása és vetése        20   20 

Növényápolás és öntözés         34  34 

Betakarítás és tartósítás, termények szállí- tása, tárolása          36 36 

Növénytermesztési munkák szervezése, precíziós gazdálkodás          38 38 

Részletes növénytermesztés 0 0 0 36 124 160 

Gabonafélék termesztéstechnológiája        20 24  44 

Hüvelyes növények termesztéstechnológi- ája       16  8  24 

Gyökér- és gumós növények termesztés- technológiája         20  20 

Ipari növények termesztéstechnológiája         18  18 

Szálas- és tömegtakarmányok termesztés- technológiája          22 22 

Gyepgazdálkodási ismeretek          18 18 

Növénytermesztési szakmai számítások         10  10 

Egyéb, a tájkörzetben termelt növények jellemzése, bemutatása         4  4 

Növényvédelmi ismeretek 0 0 0 0 93 93 

Növényvédelemmel kapcsolatos alapfo- galmak         8  8 

Kórokozók, állati kártevők         6  6 

 

Gyomnövények         2  2 

Csávázó- és talajfertőtlenítő szerek         2  2 

Gombaölő szerek         4  4 

Állati kártevők elleni szerek         4  4 

Növényvédelmi előrejelzések         2  2 

További növényvédelemhez kapcsolódó speciális témák a növényvédelmi 
alaptan- folyam tematikája szerint 

         65 65 

Tan u lási terület ö sszó raszáma 0 0 72 108 325 505 

Kertészet 
Zöldségtermesztés 0 0 72 36 54 162 

Általános zöldségtermesztési ismeretek     20      20 
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Termesztés termesztőberendezésben      30     30 

Burgonyafélék termesztése     22      22 

Káposztafélék termesztése       16    16 

Kabakosok termesztése        10  8 18 

Gyökérzöldségfélék termesztése        10  8 18 

Hüvelyesek termesztése         8  8 

Hagymafélék termesztése          8 8 

Levélzöldségek és egyéb zöldségfélék termesztése          10 10 

Zöldségfélék áru-előkészítése, tisztítás, elsődleges feldolgozás         12  12 

Szőlő- és gyümölcstermesztés 0 0 0 36 54 90 

Általános gyümölcstermesztési ismeretek       12    12 

Gyümölcstermő növények ápolási munkái        14   14 

Gyümölcs betakarítása, tárolása, áru- előkészítés        10   10 

Almatermésű gyümölcsök termesztése          8 8 

Csonthéjas gyümölcsök termesztése          4 4 

Bogyóstermésű gyümölcsök termesztése          10 10 

Héjas (száraz) termésű gyümölcsök ter- mesztése         4  4 

 

Különleges gyümölcsök termesztése         4  4 

Szőlőtermesztési ismeretek és technológi- ák         14  14 

Szőlő feldolgozása, alapvető pinceműve- letek         10  10 

Tan u lási terület ö sszó raszáma 0 0 72 72 108 252 

Állattenyésztés, állat-
tartás 

Állattartási alapismeretek 0 0 36 36 62 134 

Az állat és környezete     24      24 

Egészség, csökkent termelőképesség, betegség      12 12    24 

Betegség gyógykezelése és megelőzése        24   24 

Állatok jóléte és állatvédelem          31 31 

Gazdasági állatok értékelése         9  9 

Örökléstan         10  10 

Gazdálkodási állatok szaporítása, nemesí- tés folyamata         12  12 

Állattenyésztés 0 0 72 72 31 175 
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A testtájak csontos alapjai     6      6 

Az emlősök és a madarak testtájai     6      6 

A gazdasági állatok emésztőkészülékének felépítése, az emésztés folya-
mata és az anyagforgalom 

    12      12 

A gazdasági állatok hím és női nemi készülékének anatómiai felépítése és 
működése, szaporodás 

    12      12 

Szarvasmarha tartása és tenyésztése      36     36 

Sertés tartása és tenyésztése        28   28 

Juh és kecske tartása és tenyésztése        20   20 

Ló tartása és tenyésztése       24    24 

Baromfifélék tartása és tenyésztése          31 31 

 

Takarmányozástan 0 0 72 36 0 108 

A takarmányozás alapjai     12      12 

Takarmányismeret     12      12 

Takarmányok tartósítása, tárolása      16     16 

Takarmányozás végrehajtása      32     32 

Takarmányadag összeállítása        36   36 

Részletes állattenyésztés 0 0 0 0 62 62 

Szarvasmarha tenyésztése és tartása 2          14 14 

Sertés tartása és tenyésztése 2          12 12 

Juh és kecske tartása és tenyésztése 2          12 12 

Ló tartása és tenyésztése 2         12  12 

Baromfifélék tartása és tenyésztése 2         12  12 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 180 144 155 479 

Géptan 

Erőgépek 0 0 36 36 0 72 

Műhelyek felszerelései, mérőeszközök     2      2 

A műszaki rajz alapfogalmai     5      5 

Anyagismeret     6      6 

Gépelemek, szerkezeti egységek     8      8 

Villamosság a mezőgazdaságban     6      6 
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Erőgépek felépítése és működése, belső égésű motorok     9      9 

Teljesítményátviteli rendszer        10   10 

Járószerkezet, kormányzás, fékezés        12   12 

Mezőgazdasági erőgépek alváza, felépít- ménye, elektromos berendezé-
sei 

       8   8 

A precíziós gazdálkodást segítő elektroni- kai berendezések az erőgépe-
ken 

       6   6 

Mezőgazdasági munkagépek 0 0 36 36 31 103 

Munkagépek általános jellemzői     6      6 

Talajművelés gépei     18      18 

Tápanyag-visszapótlás gépei     12      12 

Vető-, ültető- és palántázógépek        6   6 

Növényvédelem és öntözés gépei        6   6 

Szálastakarmány-betakarítás gépei        10   10 

Szemestermény-betakarító gépek        9   9 

Gumós növények betakarításának gépei        5   5 

Szállítás, anyagmozgatás gépei          8 8 

Kertészet gépei          23 23 

Tan u lási terület ö sszó raszáma 0 0 72 72 31 175 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 140 140   
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1.36 Erdész technikus (nappali) 

Évfolyam 
9. 

évfolyam 
10. 

évfolyam 
11. 

évfolyam 
12. 

évfolyam 
13. 

évfolyam 

2020/2021. X --- --- --- --- 

2021/2022. X X --- --- --- 

2022/2023. X X X --- --- 

2023/2024. X X X X --- 

2024/2025. X X X X X 

 
Technikumban a közismereti órák megoszlása 
 

Tantárgyak   9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 
9-13. évf. 
óraszám 
összesen 

Magyar nyelv és irodalom 

K
ö

zi
sm

er
et

i o
kt

at
ás

 

4 5 3 3 0 525 

Idegen nyelv  4 4 3 3 3 597 

Matematika 4 4 3 3 0 489 

Történelem 3 3 2 2 0 350 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31 

Digitális kultúra 1 0 0 0 0 36 

Testnevelés 4 4 3 3 0 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 

Kötelező komplex természet-
tudományos tantárgy 

3 0 0 0 0 108 

Ágazathoz kapcsolódó tan-
tárgy : pl. fizika, kémia, bioló-
gia, földrajz, idegen nyelv 

0 2 2 0 0 144 

Érettségire felkészítő tantárgy 0 0 2 2 0 144 

Pénzügyi és vállalkozói isme-
retek 

0 1 0 0 0 36 

Összes közismereti óraszám 24 24 19 18 4 3139 

Ágazati alapoktatás 7 9 0 0 0 576 

Szakirányú oktatás 0 0 14 47 24 1752 

Szabadon tervezhető órakeret 3 1 1 2 6 438 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 31   

Éves összes óraszám 1224 1224 1224 1179 1054 5905 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 34 34 34 34 34   

Tantárgyak 13.évf. 14. évf. 13-14 óraszám összesen 

Idegen Nyelv (ajánlott nyelvvizsgára felkészítés)     0 

Szakmai órakeret 35 35 2345 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35   

Tanítási hetek száma 36 31   

Éves összes órakeret 1260 1085   
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A Programtanterv alapján 
 

Vadgazdálkodás szakmairány 

 

Évfolyam 9 10 11 12 13 

A kép-
zés 

összes 
óra-

száma 

    elm gyak elm gyak elm gyak elm gyak elm gyak  

Évfolyam összes szakmai óraszáma 252 324 404 404 661 2045 

Évfolyam összes közismereti óraszáma 864 864 684 630 124 3166 

Összesen 1116 1188 1088 1034 785 5211 

szabadon tervezhető közismereti óraszám 108 36 36 70 186 436 

szabadon tervezhető szakmai óraszám 0 0 100 75 83  

Éves összes óraszám   1224 1224 1224 1179 1054 5905 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 404 404 661 2045 

Munkavállalói isme-
retek 

Munkavállalói ismeretek 18 0 0 0 0 18 

Álláskeresés 5          5 

Munkajogi alapismeretek 5          5 

Munkaviszony létesítése 5          5 

Munkanélküliség 3          3 

Munkavállalói ide-
gen nyelv (techni-
kus szakmák ese-

tén) 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0  62  62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések         11  11 

Önéletrajz és motivációs levél         20  20 

„Small talk” – általános társalgás         11  11 

Állásinterjú         20  20 

Mezőgazdaság 

Általános alapozás 0 144 0 0 0 144 

Bevezetés   2        2 

Éghajlattan   19        19 

Talajtan   21        21 

Növénytan   21        21 

Állattan   21        21 

Géptan   21        21 

Földmérés   21        21 

Munka- tűz- és környezetvédelem   18        18 
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Szakmai alapozás 234 180 0 0 0 414 

Szakmai ágazati tevékenységek végzése 77  55        132 

Szakmai üzemek, intézmények, cégek látogatása 40  35        75 

Szakosító tartalmú előadások hallgatása 41  35        76 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüzemekben, tangazdaságokban, 
képzőköz- pontokban 

76  55        131 

 Tanulási terület összóraszáma  234 324 0 0 0 558 

Vadtenyésztés 

Vadegészségtan 0  0 0 62 (72) 0  62 

Virusok által okozott betegségek       18    18 

Baktériumok által okozott betegségek       18    18 

Élősködők által okozott betegségek       18    18 

Egyéb betegségek       8    8 

Vadászati állattan 0 0 126 (144) 54 (72) 0 180 

Az állattan történet felosztása, anatómiai alapfogalmak, rendszertani 
felosztások 

    18      18 

Madarak, emlősők alaktana, anatómiája     54      54 

Madarak osztálya     54      54 

Emlősők osztálya       54    54 

Kinológia 0 0 0 0 45 (62) 45 

Vadászatra alkalmas kutyafajták         15  15 

Vadászkutyák tenyésztése         15  15 

Vadászkutyák tartása, tanítása és nevelése         15  15 

Apróvadtenyésztés 0 0 36 (72) 54 (72) 0 90 

Apróvad tenyésztelep működése, tojatás     18      18 

Keltetés     18      18 

Mesterséges fácántenyésztés, nevelés       18    18 

Fogolytenyésztés, nevelés       12    12 

Tőkés réce tenyésztés, nevelés       18    18 

Mezei nyúl tenyésztés, nevelés       6    6 

Nagyvadtenyésztés 0 0 0 0  52 (93) 52 

Vaddisznó zártéri tartása         15  15 

Gímszarvas zártéri tartása         10  10 

Dám zárttéri tartása         6  6 

Muflon zártéri tartása         6  6 

Állatkertek, vadaskertek, vadasparkok         15  15 

 Tanulási terület összóraszáma  0 0 162 170 97 429 



 

107 

Vadgazdálkodás 

Vadászat 0 0 0 0  150 (186) 150 

Élővad befogás         25  25 

Vadászati módok         25  25 

A vadász felszerelése         25  25 

Trófeák kikészítése, mérése és bírálata         25  25 

Vadászati jog         25  25 

Állomány hasznosítás         25  25 

Vadgazdálkodás 0 0 0 36 (72) 78 (109) 114 

Vadgazdálkodás       12    12 

Vadkár, vadkárelhárítás       12    12 

Vadgazdálkodási berendezések       12    12 

Vadfajok állományainak gazdálkodása, korbecslés         47  47 

Vadtakarmányozás, vadföldgazdálkodás         31  31 

Élőhelygazdálkodás 0 0 126 144 18) 0 270 

Növénytan     72  72    144 

Talajtan       36    36 

Élőhelyfejlesztés       36    36 

 
Erdészeti alapismeretek     54      54 

Tanulási terület összóraszáma  0 0 126 180 228 534 

Műszaki ismeretek 

Géptan 0 0 62 (90) 54 (18) 50 (62) 166 

Anyagismeret, gépelemek ismerete     26      26 

Motorok, erőgépek ismerete     36  54    90 

Vadgazdálkodásban használatos gépek ismerete         50  50 

Fegyver és lőszerismeret 0 0 0 0  124 (202) 124 

Fegyverek csoportosítása, kialakulásuk         8  8 

Sörétes, golyós és vegyescsövű vadász- fegyverek         25  25 

Lőszer és ballisztikai ismeretek         25  25 

Lövészsportok         66  66 

Gallyazás, darabolás 0 0 54 (72) 0  100 (109) 154 

Motorfűrészek szerkezeti ismerete     54      54 

Gallyazás         25  25 

Darabolás         25  25 

Felkészítés         10  10 

Készletezés         15  15 

Motorfűrész és motoros adapter ismeret         10  10 

Motorfűrész karbantartás         15  15 
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Tanulási terület összóraszáma  0 0 116 54 274 444 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0 0  140  140    

 
 

A Programtanterv alapján 
 

Erdőgazdálkodás szakmairány 

 

Évfolyam 9 10 11 12 13 

A kép-
zés 

összes 
óra-

száma 

    elm gyak elm gyak elm gyak elm gyak elm gyak  

Évfolyam összes szakmai óraszáma 252  324  425  430  713  2144 

Évfolyam összes közismereti óraszáma 864  864  684  630  124  3166 

Összesen 1116  1188  1109  1060  837  5310 

szabadon tervezhető közismereti óraszám 108  36  36  70  186  436 

szabadon tervezhető szakmai óraszám 0  0  79  94  201  374 

Éves összes óraszám   1224  1224  1224  1224  1224  6120 

Munkavállalói isme-
retek 

Munkavállalói ismeretek 18  0  0  0  0  18 

Álláskeresés 5          5 

Munkajogi alapismeretek 5          5 

Munkaviszony létesítése 5          5 

Munkanélküliség 3          3 

Munkavállalói ide-
gen nyelv 

(technikus szakmák 
esetén) 

Munkavállalói idegen nyelv 0  0  0  0  62  62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések         11  11 

Önéletrajz és motivációs levél         20  20 

„Small talk” – általános társalgás         11  11 

Állásinterjú         20  20 

Mezőgazdaság 

Általános alapozás 0  144  0  0  0  144 

Bevezetés   2        2 

Éghajlattan   19        19 

Talajtan   21        21 

Növénytan   21        21 

Állattan   21        21 
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Géptan   21        21 

Földmérés   21        21 

Munka- tűz- és környezetvédelem   18        18 

 

Szakmai alapozás 234  180  0  0  0  414 

Szakmai ágazati tevékenységek végzése 77  55        132 

Szakmai üzemek, intézmények, cégek látogatása 40  35        75 

Szakosító tartalmú előadások hallgatása 41  35        76 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüzemekben, tangazdaságokban, 
képzőköz- pontokban 

76  55        131 

 Tanulási terület összóraszáma  234  324  0  0  0  558 

Erdőgazdálkodás 

Termőhelyismeret 0  0  72  0  0  72 

Erdészeti éghajlattan, klímaosztályozás     16      16 

A talaj képződése és tulajdonságai     16      16 

Talajosztályozás     16      16 

A termőhely helyszíni vizsgálata     24      24 

Erdőművelés 0  0  36  144  108  288 

Erdészetileg fontosabb fafajaink     18      18 

Erdőtársulások     18      18 

Szaporítóanyag-termelés       16    16 

A csemetetermesztés alapjai       20    20 

Fontosabb fafajok csemetetermesztése       36    36 

Mesterséges erdőfelújítás, erdőtelepítés       36    36 

Erdősítés különleges termőhelyi viszonyok között       18    18 

Különleges rendeltetésű erdők       18    18 

Erdőnevelés         62  62 

Erdőgazdasági üzemmódok és természetes felújítások         46  46 

Erdővédelem 0  0  0  0  78  78 

Általános erdővédelem         16  16 

 

Általános erdővédelmi technológiák         16  16 

Részletes erdővédelem a hozzá tartozó erdővédelmi technológiával         46  46 

Erdőhasználat 0  0  36  72  124  232 

Faanyagismeret     36      36 

A fahasználat feltételei       16    16 

A fahasználat végrehajtása, munkamenetei       56  26  82 

A fahasználat termelési folyamata         58  58 

A fahasználat tervezése         26  26 
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Fafeldolgozás         14  14 

Erdészeti gépek üzemeltetése 0  0  144  72  62  278 

Műszaki rajz     16      16 

Anyagismeret     16      16 

Gépelemek, motorok és karbantartásuk     24      24 

Erőgépek     32      32 

Motorfűrészek, motoros kézi eszközök     56      56 

Talajművelő és csemetekerti gépek       24    24 

Az erdősítés és ápolásának gépei       32    32 

A felkészítés gépei       16    16 

Az anyagmozgatás gépei         28  28 

A fakitermelés gépei         34  34 

 Tanulási terület összóraszáma  0  0  288  288  372  948 

Vadgazdálkodás 
alapok 

Vadászat - erdőgazdálkodás 0  0  0  108  0  108 

Vadászható és védett vadfajok       8    8 

Fegyverkezelés       24    24 

Vadászati módok, vadászat       36    36 

Vadászati felszerelések, berendezések       8    8 

Vadbefogás       16    16 

Trófeák kikészítése, bírálata       16    16 

 

Vadgazdálkodás - erdőgazdálkodás 0  0  0  0  93  93 

Vadállomány-szabályozás         23  23 

Vadkár és -elhárítás         14  14 

Vadföldgazdálkodás, vadtakarmányozás         16  16 

Vadegészségügy         8  8 

Vadgazdálkodás és természetvédelem         8  8 

Vadállomány-gazdálkodási feladatok         12  12 

Mesterséges vadtenyésztés         12  12 

Élőhelygazdálkodás - erdőgazdálkodás 0  0  0  36  0  36 

Az élőhely ökológiai jellemzői       4    4 

Mezei és füves élőhelyek jellemzői       8    8 

Határvegetációk, állományszegélyek       8    8 

Erdei és egyéb fás vegetációk javítása       8    8 

Vízi élőhelyek fejlesztése       8    8 

 Tanulási terület összóraszáma  0  0  0  144  93  237 

Erdőbecslés 0  0  144  0  0  144 
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Erdészeti tevékeny-
ségek, gazdasági 

összefüggések 

Fatermési alapfogalmak     16      16 

Álló és fekvő fa fatérfogatának meghatározása     64      64 

Faállományok élőfakészletének meghatározása     64      64 

Erdőrendezés 0  0  0  0  93  93 

Az erdő területi beosztása, a tervezés szervezeti keretei         6  6 

Középtávú és éves tervezés         14  14 

Az erdőrészlet adatai, részletszintű tervezés         30  30 

Földmérés, térképészet         20  20 

Az automatizált adatrögzítés és feldolgozás lehetőségei         23  23 

Erdészeti üzemgazdaság 0  0  0  0  62  62 

Gazdasági alapfogalmak         4  4 

Árugazdaság, piac         6  6 

Kereskedelmi alapismeretek         6  6 

Szerződések         8  8 

Adózás, számvitel         6  6 

Erdőgazdasági ügyvitel, bizonylati rend         16  16 

Jogi ismeretek         10  10 

Erdészeti, vadászati szakigazgatás         6  6 

 Tanulási terület összóraszáma  0  0  144  0  155  299 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0  0  140  140     
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1.37 Mezőgazdasági gépésztechnikus (esti) 

Évfolyam 13. évfolyam 14. évfolyam 

2020/2021. X --- 

2021/2022. X X 

2022/2023. X X 

 

Évfolyam  
1/13. 2/14. 

A képzés 
összes óra-

száma 

elm gyak elm gyak  

Évfolyam összes szakmai óraszáma 1151 993 2144 

Évfolyam összes közismereti óraszáma 0 0 0 

Összesen 1151 993 2144 

szabadon tervezhető közismereti óraszám 0 0 0 

szabadon tervezhető szakmai óraszám 109 92 201 

Éves összes óraszám   1260 1085 2345 

Tervezett helyi éves szakmai óraszám 1224 1054 2278 

Munkavállalói ismeretek 

Munkavállalói ismeretek 18 0 18 

Álláskeresés 5    5 

Munkajogi alapismeretek 5    5 

Munkaviszony létesítése 5    5 

Munkanélküliség 3    3 

Munkavállalói idegen nyelv 
(technikus szakmák esetén) 

Munkavállalói idegen nyelv 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések   11  11 

Önéletrajz és motivációs levél   20  20 

„Small talk” – általános társalgás   11  11 

Állásinterjú   20  20 

Mezőgazdaság és erdészet 
ágazati alapoktatás 

Általános alapozás 144 0 144 

Bevezetés 2    2 

Éghajlattan 19    19 

Talajtan 21    21 

Növénytan 21    21 

Állattan 21    21 

Géptan 21    21 

Földmérés 21    21 

Munka-, tűz- és környezetvédelem 18    18 

Gyakorlati tevékenység 
9.évf - 6,5ó / hét 
10. évf - 5ó / hét 

Szakmai alapozás 414 0 414 

Szakmai ágazati tevékenységek végzése 62 70   132 

Szakmai üzemek, intézmények, cégek lá-
togatása 

36 39   75 

Szakosító tartalmú előadások hallgatása 36 40   76 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüze-
mekben, tangazdaságokban, képzőköz-
pontokban 

64 67   131 

 Tanulási terület összóraszáma  576 62 638 

Járművezető képzés 

Járművezetési ismeretek 45 0 45 

Közlekedési alapismeretek  23   23 

A járművezetés elmélete  6   6 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek  6   6 

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás  10   10 

Járművezetési gyakorlatok 45 0 45 

A mezőgazdasági vontatók felépítése  2   2 
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Belső égésű motorok  2   2 

A motorok hűtése, a kenése  2   2 

A motorok tüzelőanyag-ellátása  2   2 

A villamos berendezések  2   2 

A teljesítményátviteli berendezések  3   3 

A futómű, a kormányzás, a pótkocsi  2   2 

A fékberendezések  3   3 

Vezetési gyakorlat – alapoktatás  7   7 

Vezetési gyakorlat – főoktatás  20   20 

 Tanulási terület összóraszáma  90 0 90 

Mezőgazdasági gépek 

Agrárműszaki erőgépek 0 403 403 

Belső égésű motorok működése   30 35 65 

Agrárműszaki erőforrások mechanikus tel-
jesítményátvitele 

  30 35 65 

Agrárműszaki erőforrások hidraulikus tel-
jesítményátvitele 

  24 28 52 

Agrárműszaki erőforrások járószerkezete 
és kormányzása 

  30 35 65 

Alváz és felépítmény, vonó- és függesztő- 
szerkezetek 

  12 14 26 

Agrárműszaki erőforrások fékezése   18 21 39 

Agrárműszaki erőforrások elektromos be-
rendezése 

  18 21 39 

Egyéb agrárműszaki erőforrások   12 14 26 

Precíziós gazdálkodásra alkalmas erőfor-
rások 

  12 14 26 

Mezőgazdasági termelés gépei 180 217 397 

A talajművelés gépei 16 23   39 

A vetés-, ültetés- és palántázás gépei 14 21   35 

A növényápolás gépei 20 28   48 

A szálastakarmányok betakarításának gé-
pei 

10 15   25 

Növények betakarítása arató-cséplő gép-
pel 

12 21 14 28 75 

A szemestermények utókezelésének gépei   7 12 19 

A gumós növények betakarításának gépei   12 16 28 

A zöldség-, gyümölcsbetakarítás és - fel-
dolgozás gépei 

  16 20 36 

A szállítás és anyagmozgatás gépei   22 24 46 

Az állattartás épületei és gépei   22 24 46 

 Tanulási terület összóraszáma  180 620 800 

Mezőgazdasági termelési fo-
lyamatok 

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése 180 139,5 319,5 

A talajművelés gépei 10 24   34,0 

A vetés, ültetés és palántázás gépei 10 22   32,0 

A növényápolás gépei 10 22   32,0 

A szálastakarmányok betakarításának gé-
pei 

14 28   42,0 

Növények betakarítása arató-cséplő gép- 
pel 

10 30 3,0 16,0 59,0 

A szemestermények utókezelésének gépei   1,0 12,0 13,0 

A gumós növények betakarításának gépei   1,0 12,0 13,0 

A zöldség-, gyümölcsbetakarítás és - fel-
dolgozás gépei 

  4,0 26,0 30,0 

A szállítás és anyagmozgatás gépei   4,0 28,0 32,0 

Az állattartás épületei és gépei   2,5 30,0 32,5 

Gazdálkodási ismeretek 0 31 30 
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A gazdálkodás alapjai   4,0 4,0 8 

Vállalkozási alapismeretek   5,5 5,5 10 

Mezőgazdasági vállalkozások sajátosságai   2,0 2,0 4 

Marketing   4,0 4,0 8 

Termesztés- és tartástechnológiák 36 31 66 

Termesztéstechnológia 18 18   36 

Tartástechnológia   15,5 15,5 30 

 Tanulási terület összóraszáma  216 201,5 417,5 

Mezőgazdasági gépjavítás 

Anyagismeret 54 0 51,0 

Metallográfiai ismeretek 1 3   4,0 

Fémek és ötvözeteik 2 4   6,0 

Nemfémes anyagok 2 2   4,0 

Tüzelő- és kenőanyagok 2 3   5,0 

Fémek alakítása 11 24   35,0 

Gépelemek, mechanika 72 46,5 118,5 

A gépelemek igénybevételének módjai 8 8   16,0 

Kötőgépelemek 9 9   18,0 

Rugók 2 2   4,0 

Tengelyek, tengelykötések, csapágyak, csapágyazások 8 8   16,0 

Tengelykapcsolók, fékek 6 6   12,0 

Vezetékelemek és kötéseik   1,5 3,0 4,5 

Hajtások 3 3 2,0 4,0 12,0 

Statikai alapfogalmak   5,0 10,0 15,0 

Szilárdságtan   5,0 10,0 15,0 

Keretszerkezetek, hajtóművek, szivattyúk   2,0 4,0 6,0 

Műszaki dokumentációk 36 0 36,0 

Műszaki ábrázolás 9 9   18,0 

Folyamatábrák és diagramok 9 9   18,0 

Mezőgazdasági gépek javítása 0 124,0 119 

A gépjavítás alapjai   8,0 8,0 16 

Mezőgazdasági gépek állapotváltozása   12,0 12,0 24 

Műszaki állapotváltozások mérése, gépek diagnosztizálása   20,0 20,0 40 

Gépszerkezetek felújítás-technológiái   22,0 22,0 44 

 Tanulási terület összóraszáma  162 170,5 332,5 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 160   
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1.38 Vadgazdálkodási technikus (esti) 

Évfolyam 13. évfolyam 14. évfolyam 

2020/2021. X --- 

2021/2022. X X 

2022/2023. X X 

 

Évfolyam  
1/13. 2/14. 

A kép-
zés 

összes 
óra-

száma 

elm gyak elm gyak  

Évfolyam összes szakmai óraszáma 1142 903 2045 

Évfolyam összes közismereti óraszáma 0 0 0 

Összesen 1142 903 2045 

szabadon tervezhető közismereti óraszám 0 0 0 

szabadon tervezhető szakmai óraszám 118 182  

Éves összes óra-
szám 

  1260 1085 2345 

Évfolyam összes óraszáma 1142 903 2045 

Munkavállalói is-
meretek 

Munkavállalói ismeretek 18 0 18 

Álláskeresés 5    5 

Munkajogi alapismeretek 5    5 

Munkaviszony létesítése 5    5 

Munkanélküliség 3    3 

Munkavállalói 
idegen nyelv 

(technikus szak-
mák esetén) 

Munkavállalói idegen nyelv 0  62  62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések   11  11 

Önéletrajz és motivációs levél   20  20 

„Small talk” – általános társalgás   11  11 

Állásinterjú   20  20 

Mezőgazdaság 

Általános alapozás 144  0 144 

Bevezetés 2    2 

Éghajlattan 19    19 

Talajtan 21    21 

Növénytan 21    21 

Állattan 21    21 

Géptan 21    21 

Földmérés 21    21 

Munka- tűz- és környezetvédelem 18    18 

Szakmai alapozás 414  0 414 

Szakmai ágazati tevékenységek végzése 132    132 

Szakmai üzemek, intézmények, cégek látogatása 75    75 

Szakosító tartalmú előadások hallgatása 76    76 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüzemekben, tangazdasá-
gokban, képzőköz- pontokban 

131    131 

 Tanulási terület összóraszáma  558 0 558 

Vadtenyésztés 

Vadegészségtan 0  62  62 

Virusok által okozott betegségek   18  18 

Baktériumok által okozott betegségek   18  18 

Élősködők által okozott betegségek   18  18 

Egyéb betegségek   8  8 

Vadászati állattan 
72 

(108) 
 108 180 
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Az állattan történet felosztása, anatómiai alapfogalmak, 
rendszertani felosztások 

18    18 

Madarak, emlősők alaktana, anatómiája 54    54 

Madarak osztálya   54  54 

Emlősők osztálya   54  54 

Kinológia 0  45 (77) 45 

Vadászatra alkalmas kutyafajták   15  15 

Vadászkutyák tenyésztése   15  15 

Vadászkutyák tartása, tanítása és nevelése   15  15 

Apróvadtenyésztés 90  0 90 

Apróvad tenyésztelep működése, tojatás 18    18 

Keltetés 18    18 

Mesterséges fácántenyésztés, nevelés 18    18 

Fogolytenyésztés, nevelés 12    12 

Tőkés réce tenyésztés, nevelés 18    18 

Mezei nyúl tenyésztés, nevelés 6    6 

Nagyvadtenyésztés 0  52 (93) 52 

Vaddisznó zártéri tartása   15  15 

Gímszarvas zártéri tartása   10  10 

Dám zárttéri tartása   6  6 

Muflon zártéri tartása   6  6 

Állatkertek, vadaskertek, vadasparkok   15  15 

 Tanulási terület összóraszáma  162 267 429 

Vadgazdálkodás 

Vadászat 0 150 (170) 150 

Élővad befogás   25  25 

Vadászati módok   25  25 

A vadász felszerelése   25  25 

Trófeák kikészítése, mérése és bírálata   25  25 

Vadászati jog   25  25 

Állomány hasznosítás   25  25 

Vadgazdálkodás 36 (108) 78 (108) 114 

Vadgazdálkodás 12    12 

Vadkár, vadkárelhárítás 12    12 

Vadgazdálkodási berendezések 12    12 

Vadfajok állományainak gazdálkodása, korbecslés   47  47 

Vadtakarmányozás, vadföldgazdálkodás   31  31 

Élőhelygazdálkodás 198 72 (78) 270 

Növénytan 144    144 

Talajtan   36  36 

Élőhelyfejlesztés   36  36 

Erdészeti alapismeretek 54    54 

 Tanulási terület összóraszáma  234 300 534 

Műszaki ismere-
tek 

Géptan 116 (126) 50 (62) 166 

Anyagismeret, gépelemek ismerete 26    26 

Motorok, erőgépek ismerete 90    90 

Vadgazdálkodásban használatos gépek ismerete   50  50 

Fegyver és lőszerismeret 0 124 (144) 124 

Fegyverek csoportosítása, kialakulásuk   8  8 

Sörétes, golyós és vegyes csövű vadász- fegyverek   25  25 

Lőszer és ballisztikai ismeretek   25  25 

Lövészsportok   66  66 

Gallyazás, darabolás 54 100 (108) 154 

Motorfűrészek szerkezeti ismerete 54    54 

Gallyazás   25  25 

Darabolás   25  25 

Felkészítés   10  10 
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Készletezés   15  15 

Motorfűrész és motoros adapter ismeret   10  10 

Motorfűrész karbantartás   15  15 

 Tanulási terület összóraszáma  170 274 444 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  140    

 
Szakképző iskolai képzés 2020.09.01-től 
A szakképző iskola heti közismeretei és szakmai óraszámai 
 

Tantárgyak   9. évf. 10. évf. 11. évf. 
9-11. óra-
szám ösz-

szesen 

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 

K
ö

zi
sm

er
et

i o
kt

at
ás

 

2 2 2 206 

Idegen nyelv  2 1 1 139 

Matematika 2 2 1 175 

Történelem és társadalomismeret 3 0 0 108 

Természetismeret 3 0 0 108 

Testnevelés 4 1 1 211 

Osztályfőnöki-építő program 1 1 1 103 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 0 0 1 31 

Összes közismereti óraszám 17 7 7 1081 

Ágazati alapoktatás 16 0 0 576 

Szakirányú oktatás 0 25 25 1675 

Szabadon tervezhető órakeret 1 2 2 170 

Tanítási hetek száma 36 36 31   

Éves összes óraszám 1224 1224 1054 3502 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 34 34 34   

 
A nemzeti köznevelési törvény értelmében az iskoláknak az adott osztályokban csak azokon a 
tanítási napokon kell megszervezniük a mindennapos testnevelés oktatást (legalább napi egy 
testnevelés óra keretében), amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik. Ha 
ennek eredményeként a heti öt testnevelés óra nem teljesíthető, a fennmaradó órák a szabad 
órakeret részévé válnak, így annak felhasználásáról az intézmények dönthetnek. A szakképző is-
kola 11. évfolyamán a középfok számára készült testnevelés kerettanterv 11-12. évfolyamának 
tartalmából lehet választani, a rendelkezésre álló óraszámoknak megfelelően. Ez nem érvényes 
a három órásra tervezett testnevelés és sport kerettantervre, amely már csak három évfolyamra 
(9-11. évfolyam) készült. 
A két táblázat megegyezik abban, hogy a 9-11. évfolyamokon a közismereti tantárgyak összesített 
óraszáma 18, 11, illetve 9,5 óra. A szakmai tárgyak óraszáma ugyanezeken az évfolyamokon 17, 
25, illetve 25,5 óra.  
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1.38.1 Mezőgazdasági gépész 

Évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

2020/2021. X --- --- 

2021/2022. X X --- 

2022/2023. X X X 

 

Évfolyam 1/9. 2/10. 3/11. 

A 
kép-
zés 
ösz-
szes 
óra-
szám

a 

    elm gyak elm gyak elm gyak  

Kötelező közismereti óraszám (óra/hét): 15 9 6  

Kötelező közismereti óraszám (óra/tanév): 540 324 186  

Szabadon tervezhető közismereti óra (óra/hét) 3 2 3,5  

Szabadon tervezhető közismereti óra (óra/tanév) 108 72 108,5  

Összes közismereti: 648 396 294,5  

A tanév összes tanórája: 1260 1296 1085  

A tanév összes szakmai óraszáma: 576 765 692  

Szabadon tervezhető szakmai: 36 135 98,5 269,5 

Évfolyam összes óraszáma 576 846 753,5 2176 

Munkavállalói ismere- tek 

Munkavállalói ismeretek 18 0 0 18 

Álláskeresés 5      5 

Munkajogi alapismeretek 5      5 

Munkaviszony létesítése 5      5 

Munkanélküliség 3      3 

Munkavállalói idegen nyelv 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdeté-
sek 

    11  11 

Önéletrajz és motivációs levél     20  20 

„Small talk” – általános társalgás     11  11 

Állásinterjú     20  20 

Mezőgazdaság és erdészet 
ágazati alapoktatás 

Általános alapozás 144 0 0 144 

Bevezetés 2      2 

Éghajlattan 19      19 

Talajtan 21      21 

Növénytan 21      21 

Állattan 21      21 

Géptan 21      21 

Földmérés 21      21 

  18      18 

Szakmai alapozás 414 0 0 414 

Szakmai ágazati tevékenységek vég-
zése 

32 90     122 

Szakmai üzemek, intézmények, cégek 
látogatása 

32 54     86 

Szakosító  tartalmú előadások hallga-
tása 

32 36     68 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tan-
üze- mekben, tangazdaságokban, 
képzőköz- pontokban 

66 72     138 
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Tanulási terület összóraszáma  576 0 62 638 

Agrárgépész szakmai ala-
pozó 

Szakmai alapozó ismeretek 0 72 0 72 

Anyagismeret   24    24 

Géprajz   24    24 

Gépelemek   24    24 

Fémmegmunkálás 0 108 0 108 

A fémmegmunkálás előkészítő műve-
letei 

  16    16 

Kézi és gépi forgácsolás   64    64 

A fémek alakítása   28    28 

Tanulási terület összóraszáma  0 180 0 180 

Járművezető képzés 

Járművezetési ismeretek 0 45 0 45 

Közlekedési alapismeretek    23   23 

A járművezetés elmélete    6   6 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek    6   6 

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 0  10   10 

Járművezetési gyakorlatok  45 0 45 

A mezőgazdasági vontatók felépítése    2   2 

Belső égésű motorok    2   2 

A motorok hűtése, a kenés    2   2 

A motorok tüzelőanyag-ellátása    2   2 

A villamos berendezések    2   2 

A teljesítmény-átviteli berendezések    3   3 

A futómű, a kormányzás, a pótkocsi    2   2 

A fékberendezések    3   3 

Vezetési gyakorlat - alapoktatás    7   7 

Vezetési gyakorlat - főoktatás    20   20 

Tanulási terület összóraszáma  0 90 0 90 

Mezőgazdasági gépek 

Mezőgazdasási erőgépek 0 162 201,5 363,5 

Mezőgazdasági erőgépek   9 30   39,0 

Belső égésű motorok   18 66   84,0 

Mezőgazdasági erőgépek mechani-
kus teljesítményátvitele 

  9 30   39,0 

Mezőgazdasági erőgépek hidraulikus 
rendszere 

    11,0 31,0 42,0 

Mezőgazdasági erőgépek járószerke-
zete és kormányzása 

    9,0 27,0 36,0 

Mezőgazdasági erőgépek fékezése     7,0 31,0 38,0 

Alváz és felépítmény, vonó- és füg-
gesztő szerkezet 

    6,0 18,0 24,0 

Mezőgazdasági gépek elektromos be-
rendezései 

    9,0 31,0 40,0 

Mezőgazdasági erőgépek karbantar-
tása 

    4,5 17,0 21,5 

Mezőgazdasági munkagépek 0 252 217,0 469,0 

A talajművelés gépei   20 38   58,0 

A vetés, ültetés és palántázás gépei   12 38   50,0 

A növényápolás gépei   25 51   76,0 

Arató-cséplő gépek   15 53   68,0 

A szemestermények utókezelésének 
gépei 

    5,0 17,0 22,0 

A szálastakarmányok betakarításának 
gépei 

    10,0 36,0 46,0 

A gumós növények betakarításának 
gépei 

    5,0 20,0 25,0 

A szállítás és anyagmozgatás gépei     15,0 64,0 79,0 
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Az állattartás gépei     7,0 20,0 27,0 

Kertészeti gépek     4,5 13,5 18,0 

 Tanulási terület összóraszáma  0 414 418,5 832,5 

Mezőgazdasági gépek üze-
meltetése 

Szakmai számítások 0 0 31 31 

Mezőgazdasági erőgépek     14  14 

Mezőgazdasági munkagépek     17  17 

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése 0 162 211 373 

A talajművelés gépei    48   48 

A vetés, ültetés és palántázás gépei    36   36 

A növényápolás gépei    44   44 

Arató-cséplő gépek    34  25 59 

A szemestermények utókezelésének 
gépei 

     16 16 

A szálastakarmányok betakarításának 
gépei 

     47 47 

A gumós növények betakarításának 
gépei 

     25 25 

A szállítás és anyagmozgatás gépei      66 66 

Az állattartás gépei      16 16 

Kertészeti gépek      16 16 

Mezőgazdasági ismeretek 0 0 31 31 

Szántóföldi növények termesztés-
technológiája 

    20  20 

Gazdasági állatok tartástechnológiája     11  11 

 Tanulási terület összóraszáma  0 162 273 435 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140    
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1.39 Gazda 

Évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

2020/2021. X --- --- 

2021/2022. X X --- 

2022/2023. X X X 

 
Állattenyésztő szakmairány 

 

Évfolyam 1/9. 2/10. 3/11. 

A 
kép-
zés 
ösz-
szes 
óra-

száma 

    elm gyak elm gyak elm gyak  

Kötelező közismereti óraszám (óra/hét): 15 9 6  

Kötelező közismereti óraszám (óra/tanév): 540 324 186  

Szabadon tervezhető közismereti óra (óra/hét) 3 2 3,5  

Szabadon tervezhető közismereti óra (óra/tanév) 108 72 108,5  

Összes közismereti: 648 396 294,5  

A tanév összes tanórája: 1260 1296 1085  

A tanév összes szakmai óraszáma: 576 792 730  

Szabadon tervezhető szakmai: 36 108 60,5  

Évfolyam összes óraszáma 576 792 730 2098 

Munkavállalói 
ismere- tek 

Munkavállalói ismeretek 18 (36) 0 0 18 

Álláskeresés 5      5 

Munkajogi alapismeretek 5      5 

Munkaviszony létesítése 5      5 

Munkanélküliség 3      3 

Munkavállalói 
idegen nyelv 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11  11 

Önéletrajz és motivációs levél     20  20 

„Small talk” – általános társalgás     11  11 

Állásinterjú     20  20 

Mezőgazda-
ság és erdé-
szet ágazati 
alapoktatás 

Általános alapozás 144 (162) 0 0 144 

Bevezetés 2      2 

Éghajlattan 19      19 

Talajtan 21      21 

Növénytan 21      21 

Állattan 21      21 

Géptan 21      21 

Földmérés 21      21 

Munka-, tűz- és környezetvédelem 18      18 

  

Szakmai alapozás 414 0 0 414 

Szakmai ágazati tevékenységek végzése  132     132 

Szakmai üzemek, intézmények, cégek látogatása  75     75 

Szakosító tartalmú előadások hallgatása 76      76 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüzemekben, tan-
gazdaságokban, 

 131     131 

 Tanulási terület összóraszáma  558 (594) 0 0 558 

Agrárvállalko-
zás 

Agrárvállakozási ismeretek 0 36 62 98 

Közgazdasági és pénzügyi alapfogalmak   6    6 
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A mezőgazdasági vállalkozással és tevé- kenységgel 
kapcsolatos fogalmak 

  20    20 

A gazdálkodáshoz kapcsolódó fogalmak    10   10 

Vállalkozási ismeretek     16  16 

Mezőgazdasági vállalkozások, termékek marke-
tingje, értékesítése, beszerzése, készletgazdálko-
dása 

     16 16 

Termékértékesítési szerződés      6 6 

Üzleti terv, fedezeti diagram, fedezeti pont      6 6 

Fogyasztóvédelmi ismeretek     8  8 

Európai uniós ismeretek, Közös Agrárpolitika      10 10 

 Tanulási terület összóraszáma  0 36 62 98 

Növényter-
mesztés 

Növénytermesztés 0 108 62 170 

A növény és környezete   16    16 

A növénytermesztés alapjai   18    18 

A talajművelés műveletei   22    22 

Talajjavítás, talajvédelem, talajmintavétel, talajvizs-
gálat 

   16   16 

Talajművelési rendszerek, talajhasználat    18   18 

  

Tápanyagpótlás, trágyázás    14   14 

A növények szaporítása és vetése    4  16 20 

Növényápolás és öntözés      24 24 

Betakarítás és tartósítás, termények tárolása      22 22 

Részletes növénytermesztés 0 72 62 134 

A gabonafélék termesztéstechnológiája    44   44 

A hüvelyes növények termesztéstechnológiája   20    20 

A gyökér- és gumós növények termesztés- techno-
lógiája 

  8  10  18 

Az ipari növények termesztéstechnológiája     18  18 

A szálas- és tömegtakarmányok termesztéstecnoló-
giája 

     16 16 

Gyepgazdálkodási ismeretek      18 18 

 Tanulási terület összóraszáma  0 180 124 304 

Kertészet 

Zöldségtermesztés 0 108 52 160 

Általános zöldségtermesztési ismeretek   20    20 

Termesztés termesztőberendezésben   30    30 

Burgonyafélék termesztése    22   22 

Káposztafélék termesztése    16   16 

Kabakosok termesztése    10  8 18 

Gyökérzöldségfélék termesztése    10  8 18 

Hüvelyesek termesztése      8 8 

Hagymafélék termesztése      8 8 

Levélzöldségek és egyéb zöldségfélék termesztése      10 10 

Zöldségfélék áruelőkészítése, tisztítás, elsődleges 
feldolgozás 

    10  10 

  

Szőlő- és gyümölcstermesztés 0 36 52 88 

Általános gyümölcstermesztési ismeretek   12    12 

A gyümölcstermő növények ápolási munkái    14   14 

A gyümölcs betakarítása, tárolása, áruelőkészítés    10   10 

Az almatermésű gyümölcsök termesztése      8 8 

A csonthéjas gyümölcsök termesztése      4 4 

A bogyóstermésű gyümölcsök termesztése      10 10 

Héjas (száraz) termésű gyümölcsök termesztése      4 4 

Különleges gyümölcsök termesztése      4 4 

Szőlőtermesztési ismeretek és technológiák     12  12 

A szőlő feldolgozása, alapvető pincemű- veletek     10  10 
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 Tanulási terület összóraszáma  0 144 104 248 

Állattartás, ál-
lattenyésztés  

Állattartási ismeretek 0 72 36 108 

Állat és környezete   12    12 

Egészség, csökkent termelőképesség, betegség    24   24 

A betegség gyógykezelése és megelőzése    24   24 

Az állatok jóléte és az állatvédelem   12    12 

A gazdasági állatok értékelése      18 18 

A gazdasági állatok szaporítása, a nemesítés folya-
mata 

    18  18 

Állattenyésztés 0 72 72 144 

A testtájak csontos alapjai   16    16 

Az emlősök és a madarak testtájai   14    14 

A gazdasági állatok emésztőkészülékének felépí-
tése, az emésztés folyamata és az anyagforgalom 

  22    22 

A gazdasági állatok hím és női nemi készülékének 
anatómiai felépítése és működése, a szaporítás 

   20   20 

A szarvasmarha tenyésztése és tartása      16 16 

Sertés tenyésztése és tartása      14 14 

A juh és a kecske tartása és tenyésztése      14 14 

A ló tartása és tenyésztése     14  14 

Baromfifélék tartása és tenyésztése      14 14 

Takarmányozástan 0 72 62 134 

A takarmányozás alapjai   20    20 

Takarmányismeret   20    20 

Takarmányok tartósítása, tárolása    16   16 

A takarmányozás végrehajtása    16  24 40 

Takarmányadag összeállítása      38 38 

Részletes állattenyésztés 0 72 72 144 

Szarvasmarha tartása és tenyésztése 2.    32   32 

Sertés tartása és tenyésztése 2.   32    32 

Juh és kecske tartása és tenyésztése 2.   8   12 20 

Ló tartása és tenyésztése 2.     32  32 

Baromfifélék tartása és tenyésztése 2.      28 28 

Tanulási terület összóraszáma  0 288 242 530 

Géptan 

Erőgépek 0 72 32 104 

Műhelyek felszerelései, mérőeszközök   4    4 

A műszaki rajz alapfogalmai   10    10 

Anyagismeret    12   12 

Gépelemek, szerkezeti egységek   16    16 

Villamosság a mezőgazdaságban   12    12 

A mezőgazdasági erőgépek felépítése és működése, 
a belső égésű motorok 

   18   18 

Teljesítményátviteli rendszer      8 8 

Járószerkezet, kormányzás, fékezés      10 10 

Mezőgazdasági erőgépek alváza, felépítménye, 
elektromos berendezései 

     8 8 

A precíziós gazdálkodást segítő elektronikai beren-
dezések az erőgépeken 

     6 6 

Mezőgazdasági munkagépek 0 72 68 140 

Munkagépek általános jellemzői   6    6 

A talajművelés gépei   18    18 

A tápanyag-visszapótlás gépei   12    12 

Vető-, ültető- és palántázógépek    12   12 

A növényvédelem és az öntözés gépei    12   12 

Szálastakarmány-betakarító gépek    12 8  20 

Szemestermény-betakarító gépek      16 16 
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Gumós növények betakarításának gépei     8  8 

A szállítás, anyagmozgatás gépei      10 10 

Állattartás gépei és épületei      26 26 

Tanulási terület összóraszáma  0 144 100 244 

Kiegészítő te-
vékenységek 

Kiegészítő tevékenység 0 0 36 36 

Higiéniai alapfogalmak     4  4 

A falusi vendéglátás és a turizmus alapfogalmai     6  6 

Élelmiszertartósítási módok      10 10 

Hagyományos termékfeldolgozás      16 16 

Tanulási terület összóraszáma  0 0 36 36 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140   

 
 

Növénytermesztő szakmairány 

 

Évfolyam 1/9. 2/10. 3/11. 

A 
kép-
zés 
ösz-
szes 
óra-

száma 

    elm gyak elm gyak elm gyak  

Kötelező közismereti óraszám (óra/hét): 15 9 6  

Kötelező közismereti óraszám (óra/tanév): 540 324 186  

Szabadon tervezhető közismereti óra (óra/hét) 3 2 3,5  

Szabadon tervezhető közismereti óra (óra/tanév) 108 72 108,5  

Összes közismereti: 648 396 294,5  

A tanév összes tanórája: 1260 1296 1085  

A tanév összes szakmai óraszáma: 576 792 741  

Szabadon tervezhető szakmai: 36 108 49,5  

Évfolyam összes óraszáma 576 792 741 2109 

Munkavállalói 
ismere- tek 

Munkavállalói ismeretek 18 0 0 18 

Álláskeresés 5      5 

Munkajogi alapismeretek 5      5 

Munkaviszony létesítése 5      5 

Munkanélküliség 3      3 

Munkavállalói 
idegen nyelv 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11  11 

Önéletrajz és motivációs levél     20  20 

„Small talk” – általános társalgás     11  11 

Állásinterjú     20  20 

Mezőgazda-
ság és erdé-
szet ágazati 
alapoktatás 

Általános alapozás 144 0 0 144 

Bevezetés 2      2 

Éghajlattan 19      19 

Talajtan 21      21 

Növénytan 21      21 

Állattan 21      21 

Géptan 21      21 

Földmérés 21      21 

Munka-, tűz- és környezetvédelem 18      18 

  

Szakmai alapozás 414 0 0 414 

Szakmai ágazati tevékenységek végzése  132     132 

Szakmai üzemek, intézmények, cégek látogatása  75     75 

Szakosító tartalmú előadások hallgatása 76      76 
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Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüzemekben, tan-
gazdaságokban 

 131     131 

Tanulási terület összóraszáma  558 0 0 558 

Agrárvállalko-
zás 

Agrárvállalkozási ismeretek 0 36 62 98 

Közgazdasági és pénzügyi alapfogalmak   6    6 

A mezőgazdasági vállalkozással és tevékenységgel 
kapcsolatos fogalmak 

  20    20 

A gazdálkodáshoz kapcsolódó fogalmak    10   10 

Vállalkozási ismeretek     16  16 

Mezőgazdasági vállalkozások, termékek marke-
tingje, értékesítése, beszerzése, készletgazdálko-
dása 

     16 16 

Termékértékesítési szerződés      6 6 

Üzleti terv, fedezeti diagram, fedezeti pont      6 6 

Fogyasztóvédelmi ismeretek     8  8 

Európai uniós ismeretek, Közös Agrárpolitika      10 10 

Tanulási terület összóraszáma  0 36 62 98 

Növényter-
mesztés 

Növénytermesztés 0 170 31 201 

A növény és környezete   16    16 

A növénytermesztés alapjai   18    18 

A talajművelés műveletei   22    22 

Talajjavítás, talajvédelem, talajmintavétel, talajvizs-
gálat 

   16   16 

Talajművelési rendszerek, talajhasználat    18   18 

Tápanyagpótlás, trágyázás    14   14 

A növények szaporítása és vetése    20   20 

Növényápolás és öntözés    24   24 

Betakarítás és tartósítás, termények tárolása    22   22 

Növénytermesztési munkák szervezése, a precíziós 
gazdálkodás 

     31 31 

Részletes növénytermesztés 0 82 62 144 

A gabonafélék termesztéstechnológiája    44   44 

A hüvelyes növények termesztéstechnológiája     20  20 

A gyökér- és gumós növények termesztés- techno-
lógiája 

  8  12  20 

Az ipari növények termesztéstechnológiája   10  10  20 

A szálas- és tömegtakarmányok termesztéstechno-
lógiája 

   10  10 20 

Gyepgazdálkodási ismeretek    10  10 20 

Növényvédelmi ismeretek 0 0 108 108 

Növényvédelemmel kapcsolatos alapfogalmak     8  8 

Kórokozók, állati kártevők     6  6 

Gyomnövények     2  2 

Csávázó és talajfertőtlenítő szerek     2  2 

Gombaölő szerek     4  4 

Állati kártevők elleni szerek     4  4 

Növényvédelmi előrejelzések     2  2 

Növényvédelmi alaptanfolyam tematikája szerinti 
80 óra 

     80 80 

Tanulási terület összóraszáma  0 252 201 453 

Kertészet 

Zöldségtermesztés 0 108 52 160 

Általános zöldségtermesztési ismeretek   20    20 

Termesztés termesztőberendezésben   30    30 

Burgonyafélék termesztése    22   22 

Káposztafélék termesztése    16   16 

Kabakosok termesztése    10  8 18 
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Gyökérzöldségfélék termesztése    10  8 18 

Hüvelyesek termesztése      8 8 

Hagymafélék termesztése      8 8 

Levélzöldségek és egyéb zöldségfélék termesztése      10 10 

Zöldségfélék áruelőkészítése, tisztítás, elsődleges 
feldolgozás 

    10  10 

Szőlő- és gyümölcstermesztés 0 36 52 88 

Általános gyümölcstermesztési ismeretek   12    12 

A gyümölcstermő növények ápolási munkái    14   14 

A gyümölcs betakarítása, tárolása, áruelőkészítés    10   10 

Az almatermésű gyümölcsök termesztése      8 8 

A csonthéjas gyümölcsök termesztése      4 4 

A bogyóstermésű gyümölcsök termesztése      10 10 

Héjas (száraz) termésű gyümölcsök termesztése      4 4 

Különleges gyümölcsök termesztése      4 4 

Szőlőtermesztési ismeretek és technológiák     12  12 

A szőlő feldolgozása, alapvető pinceműveletek     10  10 

Tanulási terület összóraszáma  0 144 104 248 

Állattartás, ál-
lattenyésztés 

Állattartási alapismeretek 0 72 36 108 

Állat és környezete   12    12 

Egészség, csökkent termelőképesség, betegség    24   24 

A betegség gyógykezelése és megelőzése    24   24 

Az állatok jóléte és az állatvédelem   12    12 

Gazdasági állatok értékelése      18 18 

A gazdasági állatok szaporítása, a nemesítés folya-
mata 

    18  18 

Állattenyésztés 0 72 72 144 

A testtájak csontos alapjai   16    16 

Az emlősök és a madarak testtájai   14    14 

A gazdasági állatok emésztőkészülékének felépí-
tése, az emésztés folyamata és az anyagforgalom 

  22    22 

A gazdasági állatok hím és női nemi készülékének 
anatómiai felépítése és működése, a szaporítás 

   20   20 

Szarvasmarha tenyésztése és tartása      16 16 

Sertés tenyésztése és tartása      14 14 

Juh és kecske tartása és tenyésztése      14 14 

Ló tartása és tenyésztése     14  14 

Baromfifélék tartása és tenyésztése      14 14 

Takarmányozástan 0 72 68 140 

A takarmányozás alapjai   20    20 

Takarmányismeret   20    20 

Takarmányok tartósítása, tárolása    16   16 

A takarmányozás végrehajtása    16  24 40 

Takarmányadag összeállítása      44 44 

Tanulási terület összóraszáma  0 216 176 392 

Géptan 

Erőgépek 0 72 32 104 

Műhelyek felszerelései, mérőeszközök   4    4 

A műszaki rajz alapfogalmai   10    10 

Anyagismeret    12   12 

Gépelemek, szerkezeti egységek   16    16 

Villamosság a mezőgazdaságban   12    12 

A mezőgazdasági erőgépek felépítése és működése, 
a belső égésű motorok 

   18   18 

Teljesítményátviteli rendszer      8 8 

Járószerkezet, kormányzás, fékezés      10 10 
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Mezőgazdasági erőgépek alváza, felépítménye, 
elektromos berendezései 

     8 8 

A precíziós gazdálkodást segítő elektronikai beren-
dezések az erőgépeken 

     6 6 

Mezőgazdasági munkagépek 0 72 68 140 

Munkagépek általános jellemzői   6    6 

A talajművelés gépei   18    18 

A tápanyag-visszapótlás gépei   12    12 

Vető-, ültető- és palántázógépek    12   12 

A növényvédelem és az öntözés gépei    12   12 

Szálastakarmány-betakarító gépek    12 8  20 

Szemestermény-betakarító gépek      16 16 

A gumós növények betakarításának gépei     8  8 

A szállítás, anyagmozgatás gépei      10 10 

Kertészet gépei      26 26 

Tanulási terület összóraszáma  0 144 100 244 

Kiegészítő te-
vékenységek 

Kiegészítő tevékenységek 0 0 36 36 

Higiéniai alapfogalmak     4  4 

A falusi vendéglátás és a turizmus alapfogalmai     6  6 

Élelmiszertartósítási módok      10 10 

Hagyományos termékfeldolgozás      16 16 

Tanulási terület összóraszáma  0 0 36 36 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140   
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1.40 Kertész 

Évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

2020/2021. X --- --- 

2021/2022. X X --- 

2022/2023. X X X 

 

Évfolyam 1/9. 2/10. 3/11. 

A 
kép-
zés 
ösz-
szes 
óra-

száma 

    elm gyak elm gyak elm gyak  

Évfolyam összes óraszáma 576 720 724 2020 

Kötelező közismereti óraszám (óra/hét): 15 9 6  

Kötelező közismereti óraszám (óra/tanév): 540 324 186  

Szabadon tervezhető közismereti óra (óra/hét) 3 2 3,5  

Szabadon tervezhető közismereti óra (óra/tanév) 108 72 108,5  

Összes közismereti: 648 396 294,5  

A tanév összes tanórája: 1260 1296 1085  

A tanév összes szakmai óraszáma: 576 720 724  

Szabadon tervezhető szakmai: 36 180 66,5  

Munkaválla-
lói ismere- 
tek 

Munkavállalói ismeretek 18 0 0 18 

Álláskeresés 5      5 

Munkajogi alapismeretek 5      5 

Munkaviszony létesítése 5      5 

Munkanélküliség 3      3 

Munkaválla-
lói idegen 
nyelv 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11  11 

Önéletrajz és motivációs levél     20  20 

„Small talk” – általános társalgás     11  11 

Állásinterjú     20  20 

Mezőgazda-
ság és erdé-
szet ágazati 
alapoktatás 

Általános alapozás 144 0 0 144 

Bevezetés 2      2 

Éghajlattan 19      19 

Talajtan 21      21 

Növénytan 21      21 

Állattan 21      21 

Géptan 21      21 

Földmérés 21      21 

Munka- tűz- és környezetvédelem 18      18 

  

Szakmai alapozás 414 0 0 414 

Szakmai ágazati tevékenységek végzése  130     132 

Szakmai üzemek, intézmények, cégek látogatása  75     75 

Szakosító tartalmú előadások hallgatása 78      76 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüzemekben, tangaz-
daságokban, képzőközpontokban 

 131     131 

Tanulási terület összóraszáma  558 0 0 558 

Kertészeti 
növények 

Növényismeret 0 72 0 72 

Zöldségnövények, palántáik és magvaik felismerése    19   19 

Gyümölcstermő növények, termőrészeik felismerése    18   18 

A szőlőnövény részeinek felismerése    14   14 

Gyomnövények felismerése    21   21 
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Termesztéstechnológiák 0 486 414 900 

Szaporítás   60 30 22 68 180 

Ültetés, telepítés    36 18 90 144 

Növényápolás   30 183 18 108 339 

Betakarítás, tárolás   72 54 36 36 198 

Értékesítés    21  18 39 

Termesztőberendezések 0 36 31 67 

Termesztőberendezések   18    18 

Termesztőberendezések létesítése    18  31 49 

Tanulási terület összóraszáma 0 594 445 1039 

Műszaki is-
meretek 

Műszaki ismeretek 0 126 124 250 

Kéziszerszámok    18   18 

Műszaki alapismeretek   18 20   38 

Erőgépek   18 21   39 

Talajművelő gépek    31   31 

Permetezőgépek      18 18 

Kisgépek      34 34 

Termesztőberendezések gépei, berendezései     9 9 18 

Az öntözés gépei, berendezései     9 9 18 

A tápanyagutánpótlás gépei     9 9 18 

A betakarítás gépei, eszközei     9 9 18 

Tanulási terület összóraszáma 0 126 124 250 

Vállalkozási 
ismeretek 

Vállalkozási ismeretek 0 0 93 93 

A vállalkozás belső környezete     15 28 43 

A vállalkozás kapcsolata a külső környezettel      50 50 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 93 93 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 70   
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1.41 Erdőművelő, fakitermelő 

Évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

2020/2021. X --- --- 

2021/2022. X X --- 

2022/2023. X X X 

 
 

Évfolyam 1/9. 2/10. 3/11. 

A 
kép-
zés 
ösz-
szes 
óra-

száma 

    elm gyak elm gyak elm gyak  

Évfolyam összes óraszáma 576 720 710 2006 

Kötelező közismereti óraszám (óra/hét): 15 9 6  

Kötelező közismereti óraszám (óra/tanév): 540 324 186  

Szabadon tervezhető közismereti óra (óra/hét) 3 2 3,5  

Szabadon tervezhető közismereti óra (óra/tanév) 108 72 108,5  

Összes közismereti: 648 396 294,5  

A tanév összes tanórája: 1260 1296 1085  

A tanév összes szakmai óraszáma: 576 720 710  

Szabadon tervezhető szakmai: 36 180 80,5  

Munkavál-
lalói is-
mere- tek 

Munkavállalói ismeretek 18 0 0 18 

Álláskeresés 5      5 

Munkajogi alapismeretek 5      5 

Munkaviszony létesítése 5      5 

Munkanélküliség 3      3 

Munkavál-
lalói idegen 
nyelv 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11  11 

Önéletrajz és motivációs levél     20  20 

„Small talk” – általános társalgás     11  11 

Állásinterjú     20  20 

Mezőgaz-
daság és er-
dészet ága-
zati alapok-
tatás 

Általános alapozás 144 0 0 144 

Bevezetés 2      2 

Éghajlattan 19      19 

Talajtan 21      21 

Növénytan 21      21 

Állattan 21      21 

Géptan 21      21 

Földmérés 21      21 

Munka-, tűz- és környezetvédelem 18      18 

  

Szakmai alapozás 414 0 0 414 

Szakmai ágazati tevékenységek végzése 132      132 

Szakmai üzemek, intézmények, cégek látogatása 75      75 

Szakosító tartalmú előadások hallgatása 76      76 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüzemekben, tangaz-
daságokban, képzőköz- pontokban 

131      131 

 Tanulási terület összóraszáma  558 0 0 558 

Erdészeti 
alapismere-
tek 

Növénytan 0 54 0 54 

Növénytani alapok   2    2 

A fenyők jellemzői   3 3   6 

A lombos fajok jellemzői   15 15   30 
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A cserjék jellemzői   2 2   4 

A lágyszárú és védett növények jellemzői   3 3   6 

Gombaismeret   3 3   6 

Erdészeti alapismeretek 0 54 0 54 

Az erdő fogalma, jelentősége   7    7 

Termőhelyi ismeretek   10 15   25 

Erdőgazdálkodási ismeretek   10 12   22 

Tanulási terület összóraszáma 0 108 0 108 

Erdészeti is-
meretek 

Erdőművelés 0 90 180 270 

Erdészeti szaporítóanyag-termelés   10 17   27 

Csemetetermesztés   16 25   41 

Természetes és mesterséges erdősítés   9 13   22 

Erdősítés-ápolás     12 18 30 

Állománynevelés     52 78 130 

Erdővédelem     8 12 20 

  

Erdőhasználat 0 252 180 432 

Erdőhasználati alapfogalmak   7  8  15 

Faanyagismeret   12 17   29 

A fakitermelés eszközei   14 26   40 

A fakitermelés műveletei   61 115   176 

A fahasználat munkahelyei     11 21 32 

Faanyagmozgatás     28 52 80 

A fahasználat munkarendszerei     17 33 50 

Mellékhasználat     3 7 10 

Tanulási terület összóraszáma 0 342 360 702 

Vadgazdál-
kodási is-
meretek 

Vadgazdálkodás 0 36 108 144 

Vadászati jog   2    2 

Vadászati állattan   3 3 15 10 31 

Lőfegyverismeret   2 2 9 6 19 

Vadászati ismeretek   5 4 15 10 34 

Vadgazdálkodási ismeretek   9 6 25 18 58 

Tanulási terület összóraszáma 0 36 108 144 

Gépészeti 
ismeretek 

Erő- és munkagéptan 0 162 180 342 

Erőgépek felépítése és működése   13 9   22 

Erőgépek karbantartása   3 3   6 

Erőgépek műszaki biztonsági követelményei   26 20   46 

Az erdőművelés gépei   52 36   88 

A fakitermelés gépei     38 26 64 

A faanyagmozgatás gépei     70 46 116 

Közlekedési ismeretek 0 36 0 36 

Közlekedési ismeretek   9 6   15 

Vezetéselmélet   3 2   5 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek   3 3   6 

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítási ismeretek   6 4   10 

Műszaki ismeretek 0 36 0 36 

Anyagtan   6 4   10 

Gépelemek   16 8   20 

Géprajz   3 3   6 

Tanulási terület összóraszáma 0 234 180 414 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140   
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1.42 Szakgimnáziumi képzések 2018. 09. 01. 

1.42.1 Mezőgazdasági gépésztechnikus (nappali) 

Évfolyam 
9. 

évfolyam 
10. 

évfolyam 
11. 

évfolyam 
12. 

évfolyam 
13. 

évfolyam 

2018/2019. X --- --- --- --- 

2019/2020. X X --- --- --- 

2020/2021. --- X X --- --- 

2021/2022. --- --- X X --- 

2022/2023. --- --- --- X X 

 
Egészségügyi technika II, Épületgépészet VIII., Gépészet IX., Villamosipar és elektronika XI., Távközlés XII., Infor-
matika XIII., Építőipar XVI., Könnyűipar XVII., Faipar XVIII., Közlekedésgépészet XXII., Agrárgépész XXXI., Közle-

kedés, szállítmányozás és logisztika XL., Vízügy XLI. ágazatok esetében 
 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 
9-12. óra-
szám ösz-

szesen 
13. évf. 

13. évf. 
óraszám 
összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika - - - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek - - 1 - 36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex természettu-
dományos tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó tan-
tárgy: Fizika 

- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható tan-
tárgy: Érettségi tantárgy, vagy 

Idegen nyelv, vagy Kémia*, 
vagy Informatika, vagy Szakmai 

tantárgy** 

- - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói ismere-
tek 

- 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) szakké-
pesítés 

8 8 7 7 
(1045+453) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 

3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló órake-
ret/hét 

35 36 35 35  35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31  31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

* Amennyiben az iskola a Kémia tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 144 órás (két 
évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 
** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható. 
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 

évfolyam heti óraszám éves óraszám 

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 óra 

 
Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a szak-
gimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően vá-
lasztható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolya-
mon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 
programjában kell rendelkezni. 
 

évfolyam heti óraszám éves óraszám 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 
 
(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt 
követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszá-
mok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok osztha-
tósága miatt keletkezik!) 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

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

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonat-
kozó: 

Összesen A tantárgy kapcsoló-
dása 

4,5 2 6 6 
140 

2,5 4 
140 

4 0 17 14 

Összesen 6,5 12 6,5 4 31 

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

11498-12 Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő képzések 

esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés           2  

11500-12 Munkahelyi egészség 
és biztonság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

fő szakképesítés 0,5          0,5  

10925-16 Agrárműszaki alapok 

Géprajz, gépelemek, 
mechanika 

fő szakképesítés 2,5  2          

Anyagismeret fő szakképesítés 1,5            

Agrárműszaki alapok szak-
mai gyakorlat 

fő szakképesítés  2+(1,5)  2         

10975-16 Agrárműszaki erőfor-
rások 

Erőgépek fő szakképesítés   2   1   1+(1)  2  

Erőgépek szakmai gyakor-
lat 

fő szakképesítés    2,5   2(1)     3 

11049-16 Mezőgazdasági ter-
melés gépei 

Munkagépek fő szakképesítés         1  4  

Munkagépek szakmai gya-
korlat 

fő szakképesítés            4 

11050-16 Gépek üzemeltetése 
a mezőgazdaságban 

Gépek üzemeltetése fő szakképesítés           3,5  

Gépjavítás fő szakképesítés           2,5  

Gépek üzemeltetése szak-
mai gyakorlat 

fő szakképesítés            7 

11908-16 Mezőgazdasági isme-
retek 

Mezőgazdasági ismeretek fő szakképesítés   2        2  

Mezőgazdasági ismeretek 
szakmai gyakorlat 

fő szakképesítés    1,5         

11906-16 Agrárvállalkozási, ke-
reskedelmi ismeretek 

Gazdálkodási alapismere-
tek 

fő szakképesítés      1,5   2    

Gazdálkodási alapgyakor-
latok 

fő szakképesítés       2+(1)      

11906-16 Agrárvállalkozási, ke-
reskedelmi ismeretek 

Gazdálkodási ismeretek 
51 621 01 

Agrár vállalkozó 
     1   1    
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Gazdálkodási gyakorlatok 
51 621 01 

Agrár vállalkozó 
         5   

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése helyi tanterv szerint             

 Járműdinamika          1    

 Járműhidraulika          1    

 Járműpneumatika              

 
Precíziós növénytermesz-

tés 
             

 Precíziós mezőgazdaság       1   1    

 
Mezőgazdasági gépek au-

tomatikái 
         1    

 
Elektro- és irányítástech-

nika 
         1    

 Mezőgazdasági géptan          1    

 Szakmai számítások          1    

 Agrárgépészeti ismeretek       2       

 
Agrárműszaki karbantar-

tások 
       1,5      

 
A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű okta-
tásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (sza-
badsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meg-
határozott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.  
 
  



 

136 

2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

  

9. 10. 11. 12. Szak-
gimná-
ziumi 

képzés 
9-12. o. 
összes 

óra-
száma 

Nem a 
főszak-
képesí-
tésre 
fordí-
tandó 
órake-

ret 

Főszak-
képesí-
tés 9-
12. o. 
összes 

óra-
száma 

5/13. 
Főszak-
képesí-
tés 9-
13. o. 
összes 

óra-
száma 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy 

A
 f

ő
 s

za
kk

ép
e

-s
í-

té
sr

e 
vo

n
at

ko
zó

: Összesen 

A
 t

an
tá

rg
y 

ka
p

-

cs
o

ló
d

ás
a 

162 72 216 216 
140 

90 144 
140 

124 0 

1477 453 1024 

526 434 

1984 

Összesen 234 432 234 124 960 

Elméleti óraszámok  
(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 1118 óra (49,4%) 

 
Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 866 óra (50,6%) 

1
1

4
9

9
-1

2
 

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 II

. Foglalkoztatás II. 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

15 0 15 

Munkajogi alapismere-
tek 

          0 4  4 

Munkaviszony létesí-
tése 

          0 4  4 

Álláskeresés           0 4  4 

Munkanélküliség           0 3  3 

1
1

4
9

8
-1

2
 

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 I.

 

(é
re

tt
sé

gi
re

 é
p

ü
lő

 

ké
p

zé
se

k 
es

et
én

) Foglalkoztatás I. 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 
1 

          0 8  8 

Nyelvtani rendszerezés 
2 

          0 8  8 

Nyelvi készségfejlesztés           0 23  23 

Munkavállalói szókincs           0 23  23 

1
1

5
0

0
-1

2
 M

u
n

ka
-

h
el

yi
 e

gé
sz

sé
g 

é
s 

b
iz

to
n

sá
g 

Munkahelyi egészség 
és biztonság 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

18 0 0 0  0 0  0 0 18 

0 18 

15 0 33 

Munkavédelmi alapis-
meretek 

4          4 3  7 

Munkahelyek kialakí-
tása 

4          4 3  7 
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Munkavégzés személyi 
feltételei 

2          2 2  4 

Munkaeszközök bizton-
sága 

2          2 2  4 

Munkakörnyezeti hatá-
sok 

2          2 2  4 

Munkavédelmi jogi is-
meretek 

4          4 3  7 

1
0

9
2

5
-1

6
 A

gr
ár

m
ű

sz
ak

i a
la

p
o

k 

Géprajz, gépelemek, 
mechanika 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

90 0 72 0  0 0  0 0 162 

0 162 

0 0 162 

Műszaki dokumentációk 28          28   28 

Műszaki alapmérések 8          8   8 

Gépelemek igénybevé-
telének módjai 

8          8   8 

Kötőgépelemek 22          22   22 

Tengelyek, tengelyköté-
sek, csapágyak, csap-

ágyazások 
24          24   24 

Rugók   4        4   4 

Tengelykapcsolók, fékek   18        18   18 

Vezetékelemek és köté-
seik 

  6        6   6 

Hajtások   14        14   14 

Keretszerkezetek, hajtó-
művek, szivattyúk 

  6        6   6 

Statikai alapfogalmak   4        4   4 

Tartók statikája   10        10   10 

Szilárdságtan   10        10   10 

Anyagismeret 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

54 0 0 0  0 0  0 0 54 

0 54 

0 0 54 

Metallográfiai alapisme-
retek 

8          8   8 

Fémek és ötvözeteik 18          18   18 

Nemfémes anyagok 10          10   10 

Tüzelő- és kenőanyagok 6          6   6 

Fémek alakítása 12          12   12 

Agrárműszaki alapok 
szakmai gyakorlat 

fő
 

sz
ak

-

ké
p

e-

sí
té

s 

0 72 0 72  0 0  0 0 144 0 144 0 0 144 
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Műhely megismerése, 
előrajzolás 

 6         6   6 

Fémipari alapműveletek  22         22   22 

Kötések  10         10   10 

Mérések  10         10   10 

Korrózió elleni védelem  4         4   4 

Melegüzemi technoló-
giák alkalmazása 

 10         10   10 

Lánghegesztés  10         10   10 

Ívhegesztés    16       16   16 

Hajtóművek szerelése, 
javítása 

   10       10   10 

Gépi forgácsolás alapjai    8       8   8 

Köszörülés    4       4   4 

Esztergályozás    24       24   24 

Marás, gyalulás    10       10   10 

1
0

9
7

5
-1

6
 A

gr
ár

m
ű

sz
ak

i e
rő

fo
rr

ás
o

k 

Erőgépek 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 72 0  36 0  31 0 139 

0 139 

62 0 201 

Belsőégésű motorok 
szerkezeti felépítése 

  6        6   6 

Belsőégésű motorok 
működése 

  6        6   6 

Belsőégésű motorok tü-
zelőanyag-ellátása 

  12        12   12 

Belsőégésű motorok 
szabályozása 

  4        4   4 

Belsőégésű motorok ke-
nése és hűtése 

  4        4   4 

Közlekedési ismeretek   40        40   40 

Agrárrműszaki erőforrá-
sok mechanikus teljesít-

mény-átvitele 
     12     12   12 

Agrárműszaki erőforrá-
sok hidraulikus teljesít-

mény-átvitele 
     10     10   10 

Agrárrműszaki erőforrá-
sok járószerkezete és 

kormányzása 
     8     8   8 
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Alváz és felépítmény      6     6   6 

Vonó- és függesztő szer-
kezetek 

        5  5   5 

Agrárműszaki erőforrá-
sok fékezése 

        14  14   14 

Agrárműszaki erőforrá-
sok elektromos beren-

dezései 
        12  12 12  24 

Egyéb agrárműszaki 
erőforrások 

          0 7  7 

Agrárműszaki erőforrá-
sok karbantartása 

          0 8  8 

Új és javított gépek be-
járatása, korrózióvéd-
elme, gépek tárolása 

          0 4  4 

Karbantartás és javítás 
szervezése 

          0 4  4 

Mezőgazdasági erőgé-
pek részegységeinek ja-

vítása 
          0 20  20 

Egyéb agrárgazdasági 
erőgépek javítása 

          0 7  7 

Erőgépek szakmai gya-
korlat 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 90  0 72  0 0 162 

0 162 

0 93 255 

Motorok szerkezeti fel-
építése 

   18       18   18 

Tüzelőanyag ellátó 
rendszerek kialakítása 

   18       18   18 

Kenési és hűtési rend-
szerek 

   5       5   5 

Agrárműszaki erőforrá-
sok mechanikus teljesít-
mény-átviteli rendszerei 

   8       8   8 

Agrárműszaki erőforrá-
sok hidraulikus teljesít-

mény-átviteli rendszerei 
   8       8   8 
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Vonó és függesztő-szer-
kezetek 

   6       6   6 

Járó- és kormányszerke-
zetek 

   12       12   12 

Biztonsági ellenőrzés és 
üzemeltetés 

   15       15   15 

Alváz és felépítmény       3    3   3 

Agrárműszaki erőforrá-
sokon és munkagépe-

ken alkalmazott fékszer-
kezetek 

      28    28   28 

Agrárműszaki erőforrá-
sok elektromos beren-

dezései 
      41    41   41 

Egyéb agrárműszaki 
erőforrások kialakítása, 

javítása 
          0  24 24 

Mezőgazdasági erőgé-
pek részegységeinek ja-

vítása 
          0  39 39 

Agrárgazdasági erőgé-
pek karbantartása 

          0  21 21 

Új és javított gépek be-
járatása, korrózióvéd-
elme, gépek tárolása 

          0  9 9 
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Munkagépek 

fő
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0 0 0 0  0 0  31 0 31 

0 31 

124 0 155 

Tápanyag visszapótlás 
gépei 

        6  6   6 

Talajművelés gépei         8  8   8 

Vetés, ültetés, palántá-
zás gépei 

        10  10   10 

Növényvédelem gépei         7  7   7 

Öntözés gépei           0 5  5 

Szálastakarmányok be-
takarításának gépei 

          0 12  12 

Gabona betakarítás gé-
pei 

          0 14  14 
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Kukorica betakarítás gé-
pei 

          0 5  5 

Szemes termények utó-
kezelésének gépei 

          0 8  8 

Burgonya betakarítás 
gépei 

          0 4  4 

Cukorrépa betakarítás 
gépei 

          0 8  8 

Ipari növények betakarí-
tásának gépei 

          0 8  8 

Zöldség, gyümölcs beta-
karítás és feldolgozás 

gépei 
          0 10  10 

Szállítás és anyagmoz-
gatás gépei 

          0 10  10 

Az állattartás épületei 
és gépei 

          0 14  14 

Mezőgazdasági munka-
gépek karbantartása 

          0 6  6 

Új és javított gépek be-
járatása, korrózió véd-
elme, gépek tárolása 

          0 6  6 

Mezőgazdasági munka-
gépek részegységeinek 

javítása 
          0 14  14 

Munkagépek szakmai 
gyakorlat 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

0 124 124 

Tápanyag visszapótlás 
gépei 

          0  4 4 

Talajművelés gépei           0  12 12 

Vetés, ültetés, palántá-
zás gépei 

          0  8 8 

Növényápolás gépei           0  4 4 

Öntözés gépei           0  4 4 

Szálastakarmány beta-
karítás gépei 

          0  4 4 
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Gabona betakarítás gé-
pei 

          0  12 12 

Kukorica betakarítás gé-
pei 

          0  4 4 

Szemestermények utó-
kezelésének gépei 

          0  4 4 

Burgonya betakarításá-
nak gépei 

          0  4 4 

Cukorrépa betakarításá-
nak gépei 

          0  4 4 

Ipari növények betakarí-
tásának gépei 

          0  8 8 

Zöldség, gyümölcs beta-
karítás és feldolgozás 

gépei 
          0  8 8 

Szállítás és anyagmoz-
gatás gépei 

          0  8 8 

Az állattartás épületei 
és gépei 

          0  12 12 

Mezőgazdasági munka-
gépek karbantartása 

          0  8 8 

Új és javított gépek be-
járatása, korrózió véd-
elme, gépek tárolása 

          0  4 4 

Mezőgazdasági munka-
gépek részegységeinek 

javítása 
          0  12 12 
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 Gépek üzemeltetése 

fő
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e
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s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

108 0 108 

Tápanyag visszapótlás 
gépeinek üzemeltetése 

          0 5  5 

Talajművelés gépeinek 
üzemeltetése 

          0 6  6 

Vetés, ültetés, palántá-
zás gépeinek üzemelte-

tése 
          0 8  8 

Növényápolás gépeinek 
üzemeltetése 

          0 6  6 
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Öntözés gépeinek üze-
meltetése 

          0 4  4 

Szálastakarmányok be-
takarítása, gépeinek 

üzemeltetése 
          0 12  12 

Gabona betakarítása, 
gépeinek üzemeltetése 

          0 12  12 

Szemes termények utó-
kezelése, gépeinek üze-

meltetése 
          0 5  5 

Burgonya betakarítása, 
gépeinek üzemeltetése 

          0 4  4 

Ipari és egyéb növények 
betakarítása, gépeinek 

üzemeltetése 
          0 8  8 

Zöldség- és gyümölcs-
betakarítás, feldolgozás 
gépeinek üzemeltetése 

          0 10  10 

Szállítás és anyagmoz-
gatás gépeinek üzemel-

tetése 
          0 10  10 

Az állattartás épületei 
és gépeinek üzemelte-

tése 
          0 18  18 

Gépjavítás 

fő
 s
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e
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s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

78 0 78 

Gépjavítás alapjai           0 20  20 

Mezőgazdasági gépek 
állapotváltozásának for-

mái 
          0 10  10 

Műszaki állapotváltozá-
sok mérése, gépek diag-

nosztizálása 
          0 24  24 

Gépjavítás technológiai 
eljárásai 

          0 24  24 

Gépek üzemeltetése 
szakmai gyakorlat 

fő
 

sz
ak

-

ké
p

e-

sí
té

s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 0 0 0 217 217 
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Tápanyag visszapótlás 
gépeinek beállítása és 

üzemeltetése 
          0  14 14 

Talajművelés gépeinek 
beállítása és üzemelte-

tése 
          0  14 14 

Vetés, ültetés, palántá-
zás gépeinek beállítása 

és üzemeltetése 
          0  14 14 

Növényápolás gépeinek 
beállítása és üzemelte-

tése 
          0  7 7 

Öntözés gépeinek üze-
meltetése 

          0  7 7 

Szálastakarmányok be-
takarítása, gépeinek be-
állítása és üzemeltetése 

          0  14 14 

Gabona betakarítása, 
gépeinek beállítása és 

üzemeltetése 
          0  21 21 

Szemes termények utó-
kezelése, gépeinek beál-

lítása és üzemeltetése 
          0  7 7 

Burgonya betakarítása, 
gépeinek beállítása és 

üzemeltetése 
          0  7 7 

Ipari  és egyéb növé-
nyek betakarítása, gé-

peinek beállítása és üze-
meltetése 

          0  14 14 

Zöldség, gyümölcs beta-
karítás és feldolgozás 
gépeinek beállítása és 

üzemeltetése 

          0  7 7 

Szállítás és anyagmoz-
gatás gépeinek üzemel-

tetése 
          0  14 14 
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Állattartás épületei és 
gépeinek előkészítése, 
beállítása és üzemelte-

tése 

          0  14 14 

Gépjavítás alapjai           0  21 21 

Mezőgazdasági gépek 
állapotfelmérése, diag-

nosztizálása 
          0  21 21 

Gépek javítása során al-
kalmazott technológiai 

eljárások 
          0  21 21 
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Mezőgazdasági ismere-
tek 

fő
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0 0 72 0  0 0  0 0 72 

0 72 

62 0 134 

Növények életműkö-
dése, környezete 

  12        12 8  20 

Talajtan, talajművelés, 
trágyázás 

  16        16 16  32 

Vetés, ültetés, növény-
ápolás 

  16        16 10  26 

Betakarítás, termesztési 
módok 

  10        10 10  20 

Állattartási alapismere-
tek 

  12        12 10  22 

Fontosabb haszonálla-
tok jellemzői 

  6        6 8  14 

Mezőgazdasági ismere-
tek szakmai gyakorlat 

fő
 s

za
kk
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e

sí
té

s 

0 0 0 54  0 0  0 0 54 

0 54 

0 0 54 

Növények életműkö-
dése, környezete 

   6       6   6 

Talajtan, talajművelés, 
trágyázás 

   14       14   14 

Vetés, ültetés, növény-
ápolás 

   10       10   10 

Betakarítás, termesztési 
módok 

   8       8   8 

Állattartási alapismere-
tek 

   8       8   8 
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Fontosabb haszonálla-
tok jellemzői 

   8       8   8 
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Gazdálkodási alapisme-
retek 

fő
 s
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s 

0 0 0 0  54 0  62 0 116 

0 116 

0 0 116 

A gazdálkodás alapis-
meretei 

     24     24   24 

Vállalkozási alapismere-
tek 

     30     30   30 

Mezőgazdasági vállalko-
zások sajátosságai 

        20  20   20 

Marketing, fogyasztóvé-
delem 

        18  18   18 

A mezőgazdasági vállal-
kozások, termékek mar-

ketingje 
        16  16   16 

Európai Uniós ismere-
tek 

        8  8   8 

Gazdálkodási alapgya-
korlatok 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 0  0 72  0 0 72 

0 72 

0 0 72 

Adózási ismeretek       8    8   8 

Vállalkozás gyakorlata       12    12   12 

A vállalkozás működte-
tése során szükséges 

kalkulációk 
      8    8   8 

Tervezési gyakorlat       10    10   10 

Pályázatkészítési gya-
korlat 

      8    8   8 

Mezőgazdasági vállalko-
zás marketing tevékeny-

sége 
      10    10   10 

Adminisztráció       12    12   12 

Kommunikáció       4    4   4 
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0 0 0 0  36 0  31 0 67 

67 0 

0 0 67 

A gazdálkodás alapis-
meretei 

     18     18   18 

Vállalkozási alapismere-
tek 

     18     18   18 
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Mezőgazdasági vállalko-
zások sajátosságai 

        12  12   12 

Marketing, fogyasztóvé-
delem 

        12  12   12 

A mezőgazdasági vállal-
kozások, termékek mar-

ketingje 
        5  5   5 

Európai uniós ismeretek         2  2   2 

Gazdálkodási gyakorla-
tok 

5
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0 0 0 0  0 0  0 155 155 

155 0 

0 0 155 

Adózási ismeretek          12 12   12 

Vállalkozás gyakorlata          12 12   12 

A vállalkozás működte-
tése során szükséges 

kalkulációk 
         24 24   24 

Tervezési gyakorlat          18 18   18 

Pályázatkészítési gya-
korlat 

         14 14   14 

Mezőgazdasági vállalko-
zás marketing tevékeny-

sége 
         40 40   40 

Adminisztráció          30 30   30 

Kommunikáció          5 5   5 

Ágazati szakmai kompetenciák 
erősítése h
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0 0 0 0       231 231 0 0 0 231 
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3. számú táblázat 
A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

 
 

51 621 01 Agrár vállalkozó 222 óra 

helyi tanterv szerint 231 óra 

 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázat-
ban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gya-
korlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányá-
nak a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pe-
dig ajánlás. 
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Szakképzési kerettanterv 

 

 
 

XXXI. AGRÁRGÉPÉSZ 
ágazathoz tartozó 

 
 

54 521 05 
Mezőgazdasági gépésztechnikus 

szakképesítéshez 
 
 

az 51 621 01 Agrár vállalkozó mellék-szakképesítéssel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mellék-szakképesítést nem választó tanulók részére, a mellék- szakképesítés óraszámának fel-
használásával oktatásra tervezett tantárgyak ajánlásai 
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JÁRMŰDINAMIKA 
 
Járműdinamika tantárgy tanterve       36 óra/31 óra 
A mezőgazdasági gépésztechnikus képzésben választható mellék-szakképesítés óraszámának ter-
hére 
 
A tantárgy tanításának célja 
Megismertetni a hallgatót a járműdinamikai alapfogalmakkal és jelenségekkel, kitérve a jármű-
test haladó és forgó mozgásainak, a gumiabronccsal szerelt kerekeken ébredő erőhatásoknak és 
a menetdinamikai rend- szereknek az ismertetésére, valamint ezek matematikai modellezésére 
és számítógépes szimulációjára. 
 
Szakmai előképzettség: 
Fizika, Mechanika 
 
Ajánlott irodalom: 
Zobory István, Szabó András: Járműdinamika és hajtástechnika. Typotex Kiadó, 2012. 

 
Témakörök 
A járműdinamika alapjai        5 óra/5 óra 
Járművek mozgásformái 
A járműdinamika vizsgálati területei 
A járműdinamika módszerei, Rendszerszemlélet, A főmozgás dinamikája 
 
A járműre ható eredő erő        10 óra/9 óra 
Az eredő erő összetevői Az alapellenállás-erő 
A vonóerő és a fékezőerő 
Haladás vízszintes-egyenes mozgáspályán Járulékos menetellenállás erők 
Egy térbeli járműmozgás pályájának megadása 
A hossz-szelvény (azaz az emelkedési viszonyok) numerikus megadása A mozgásegyenlet megol-
dása 
Szakaszonként zárt alakú megoldás 
 
Kerekes járművek vonóerő-kifejtése és fékezése     16 óra/13 óra 
A kerék és a támasztófelület kapcsolata Álló jármű esete, a kerék nem mozog 
A gördülőkapcsolat dinamikája 
A gördülési ellenálláserő energetikai háttere A fékezés dinamikája 
A tuskós fék és a dobfék vizsgálata A tárcsás fék vizsgálata 
Termoelasztikus jelenségek fékekben 
 
Járműfüzérek dinamikája        5 óra/4óra 
A járműfüzér értelmezése 
Az elemi járműfüzér vizsgálata Az elemi járműfüzér felépítése A mozgásegyenletek felírása 
 
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás): Szaktanterem 
A tantárgy értékelésének módja: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti értékeléssel. 
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JÁRMŰHIDRAULIKA 
 
A járműhidraulika tantárgy tanterve      36 óra/31 óra 
A mezőgazdasági gépésztechnikus képzésben választható mellék-szakképesítés óraszámának ter-
hére 
 
A tantárgy tanításának célja: 
Megismertetni a tanulót az alapvető hidraulikus rendszerek felépítését, azok szerkezeti elemei-
nek működé- sével, a szerkezeti elemek rajzjeleinek értelmezésével. 
 
Szakmai előképzettség: 
Fizika, mechanika 
 
Ajánlott irodalom: 
Balpataki Antal és mtsai: Járműhidraulika és pneumatika. Typotex Kiadó, 2012. 

Témakörök 
Hidraulika alapjai         7 óra/5 óra 
A hidraulikus energiaátalakítás felépítése  
A hidraulika alapfogalmai és összefüggései  
Nyomás fogalma 
Erőátvitel elve Nyomásfokozás elve Kontinuitás törvénye  
Bernoulli-egyenlet 
Folyadékáramlás veszteségei 
Összefüggések a hidraulika alapvető paraméterei között 
 
Ábrázolási módok, jelképi jelölések       4 óra/4 óra 
Elvi kapcsolási vázlat ábrázolása 
Grafikus ábrázolási szimbólumok összefoglalása  
Rajzolvasási példa bemutatása 
 
Munkafolyadékok         2 óra/2 óra 
Munkafolyadékok tulajdonságai és velük szemben támasztott követelmények  
Hidraulikaolajok alkalmazási feltételei 
 
Hidraulikus energia-átalakítók       6 óra/5 óra 
Szivattyúk 
Fogaskerekes szivattyúk Lapátos szivattyúk 
Axiáldugattyús szivattyúk  
Radiáldugattyús szivattyúk 
Hidraulikus munkahengerek 
 
Nyomásirányítók         4 óra/4 óra 
Nyomáshatárolók 
Áramirányítók - mennyiségszelepek Fojtók 
Áramállandósítók Áramosztó 
Útirányítók, energiatárolók és kiegészítő elemek 2 óra/2 óra 
Útváltók Zárószelepek Energiatárolók 
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Kiegészítő elemek 
 
Rendszertechnikai alapkapcsolások       7 óra/6 óra 
Nyitott körfolyam jellemzői 
Szivattyúk beépítési megoldásai Nyomáshatárolók beépítési megoldásai  
Áramirányítók beépítési megoldásai 
Útváltó beépítési megoldásai 
Visszacsapó szelepek beépítési megoldásai Együttfutás-szinkronizálás 
 
Hidraulikus rendszertervezés, elemkiválasztás     4 óra/3 óra 
Hidraulikus rendszer veszteségei, a hatásfok  
Munkahenger kiválasztás lépései 
Szivattyú kiválasztás lépései 
Hidraulikus hajtás, alkalmazási példa 

 
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás): Szaktanterem 
A tantárgy értékelésének módja: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti értékeléssel. 
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 JÁRMŰPNEUMATIKA 
 
A járműpneumatika tantárgy tanterve      36 óra/31 óra 
A mezőgazdasági gépésztechnikus képzésben választható mellék-szakképesítés óraszámának ter-
hére 
 
A tantárgy célja: 
Megismertetni a tanulót az alapvető pneumatikus rendszerek felépítését, azok szerkezeti eleme-
inek működésével, a szerkezeti elemek rajzjeleinek értelmezésével. 
 
Szakmai előképzettség: 
Fizika, mechanika 
 
Ajánlott irodalom: 
Balpataki Antal és mtsai: Járműhidraulika és pneumatika. Typotex Kiadó, 2012. 

Témakörök 
Pneumatika alapjai         2 óra/2 óra 
A sűrített levegő tulajdonságai, Alaptörvények 
 
A pneumatikus hálózat levegőellátása      8 óra/7 óra 
Kompresszorok Tárolás 
Szennyeződések eltávolítása A nyomás kiegyenlítése 
A levegő olajozása 
A pneumatikus hálózat felépítése 
 
Aktuátorok          3 óra/2 óra 
Légmotorok és munkahengerek 
 
Szelepek          5 óra/5 óra 
Útszelepek Zárószelepek Elzáró szelepek 
 
Elektro-pneumatikai kitekintés       5 óra/4 óra 
Végálláskapcsolók Közelítő kapcsolók 
Nyomásérzékelők és mágnesszelepek 
 
Hálózati példák         13 óra/11 óra 
Direkt és indirekt vezérlés 
Kettős működtetésű munkahenger indirekt vezérlése  
A „Vagy” kapcsolat, az „És” kapcsolat 
Vezérlés és jelrövidítés időszeleppel 
Kettős működtetésű munkahenger automatikus vezérlése  
Alternatív kapcsoló 
3/2-es szavazólogika Csomagmozgató gép 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás): Szaktanterem 
A tantárgy értékelésének módja: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti értékeléssel.  
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PRECÍZIÓS NÖVÉNYTERMESZTÉS 
 
Precíziós növénytermesztés tantárgy      36 óra/31 óra 
A mezőgazdasági gépésztechnikus képzésben választható mellék-szakképesítés óraszámának ter-
hére 
 
A tantárgy tanításának célja: 
A tananyag a hatékony növénytermesztés egyik megvalósítási lehetőségével, a helymeghatáro-
záson és térinformatikai ismereteken alapuló precíziós mezőgazdasággal foglalkozik. 
 
Szakmai előképzettség: 
Mezőgazdasági ismeretek, fizika, erőgépek, munkagépek 
 
Ajánlott irodalom: 
Dobos Attila Csaba: Precíziós növénytermesztés. Debreceni Egyetem, 2013. 

 
Témakörök 
Precíziós növénytermesztés        4 óra/3 óra 
A precíziós növénytermesztés fogalma 
A hagyományos és a precíziós növénytermesztés összehasonlítása 
 
A műholdas helymeghatározás alapjai      8 óra/7 óra 
A helymeghatározással kapcsolatos alapfogalmak A GPS működése 
A DGPS feladata, működése Térinformatikai alapfogalmak 
 
Műveletek térbeli objektumokkal       6 óra/5 óra 
Fedvényezési eljárások fogalma, kivitelezése 
Védőövezet generálás fogalma, kivitelezése  
Távérzékelési alapjai 
 
Precíziós gazdálkodás alapjai       18 óra/16 óra 
Felszín közeli távérzékelés integrálása a precíziós növénytermesztésben 
A precíziós növénytermesztés adatforrásai 
Talajmintavétel 
Precíziós tápanyag-visszapótlás Precíziós öntözés 
Erő- és munkagépek üzemeltetése 
Mérőműszerek a precíziós növénytermesztésben 

 
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás): Szaktanterem 
A tantárgy értékelésének módja: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti értékeléssel. 
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PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁG 
 
A precíziós mezőgazdaság tantárgy       36 óra/31 óra 
A mezőgazdasági gépésztechnikus képzésben választható mellék-szakképesítés óraszámának ter-
hére 
 
A tantárgy tanításának célja: 
A tananyag a mai modern mezőgazdasági termelés alkalmazási lehetőségével, a helymeghatáro-
záson és térinformatikai ismereteken alapuló precíziós mezőgazdasággal foglalkozik. 
 
Szakmai előképzettség: 
Mezőgazdasági ismeretek, fizika, erőgépek, munkagépek 
 
Ajánlott irodalom: 
Prof. Dr. Tamás János: Precíziós mezőgazdaság. Szaktudás Kiadó Ház ZRt, 2013. 

Témakörök 
A precíziós mezőgazdaság szerepe és jelentősége     2 óra/1 óra 
 
A térbeli változékonyság okai a mezőgazdaságban    6 óra/5 óra 
Talaj  
Domborzat 
Termesztéstechnológia 
 
A precíziós mezőgazdaság információ-technológiai alapjai   6 óra/6 óra 
A Globális Helymeghatározás, a GPS rendszer  
Térinformatika 
Adattárház és az internet alkalmazása 
 
A precíziós mezőgazdaság termesztéstechnológiája    14 óra/13 óra 
Szenzorok és monitorok alkalmazása  
Tápanyag-gazdálkodás  
Vízgazdálkodás 
Erő- és munkagépek üzemeltetése  
Betakarítás és terméstérképezés 
 
Döntéstámogatás         2 óra/2 óra 
Digitális térképek használata 
 
Költség- és jövedelemviszonyok a precíziós mezőgazdaságban   6 óra/4 óra 
Állandó költségek  
Változó költségek  
Egyéb költségek 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás): Szaktanterem 
A tantárgy értékelésének módja: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti értékeléssel.  
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MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK AUTOMATIKÁI 
 
A mezőgazdasági gépek automatikái tantárgy     36 óra/31 óra 
A mezőgazdasági gépésztechnikus képzésben választható mellék-szakképesítés óraszámának ter-
hére 
 
A tantárgy tanításának célja: 
A tananyag a mai modern mezőgazdasági gépek automatikai egységeinek működési alapjainak 
megértése. 
 
Szakmai előképzettség: 
Fizika 
 
Ajánlott irodalom: 
Szendrő Péter és mtsai: Mezőgazdasági gépszerkezettan. Szaktudás Kiadó Ház ZRt, 2000. 

 
Témakörök: 
Az irányítástechnika alapjai        6 óra/6 óra 
Irányítás Vezérlés Szabályozás 
 
Mérő-átalakítók         10 óra/8 óra 
Az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás mérése Erő- és nyomásmérés 
Áramlásmérés Hőmérsékletmérés 
 
Beavatkozó berendezések        12 óra/11 óra 
Villamos kimenetű beavatkozók 
Mágneskapcsoló Relé 
Mechanikus kimenetű beavatkozók 
Elektromágnesek Szervomotorok Léptetőmotorok 
 
Villamos kapcsolási rajzok értelmezése      8 óra/6 óra 
Villamos rajzjelek Pneumatikus rajzjelek Hidraulikus rajzjelek 

 
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás): Szaktanterem 
A tantárgy értékelésének módja: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti értékeléssel. 
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ELEKTRO- ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA 
 
Az elektro- és irányítástechnika tantárgy      36 óra/31 óra 
A mezőgazdasági gépésztechnikus képzésben választható mellék-szakképesítés óraszámának ter-
hére 
 
A tantárgy tanításának célja: 
A tananyag a mai modern mezőgazdasági gépek elektromos, elektronikus egységeinek működési 
alapjait, valamint az irányítástechnika megértéséhez szükséges alapszintű ismeretek elsajátítása. 
 
Szakmai előképzettség: 
Fizika 
 
Ajánlott irodalom: 
Szendrő Péter: Mezőgazdasági géptan. Szaktudás Kiadó Ház ZRt, 2000. 

 
Témakörök: 
Elektrotechnika és elektronika       27 óra/23 óra 
Elektromos alapmennyiségek és alapfogalmak 
 Egyenfeszültségű körök elemei, jellemzői 
Váltakozó feszültségű körök elemei, jellemzői 
Rezgőkörök 
A villamos áram hőhatása  
Elektromágneses sugárzás hasznosítása  
Induktív és kapacitív ellenállások 
Az elektronika aktív elemei 
Az elektronika gyakorlati alkalmazása 
 
Irányítástechnika         9 óra/8 óra 
Alapfogalmak és alapelemek 
Irányítástechnikai alapfogalmak értelmezése  
Irányító rendszerek típusai 

 
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás): Szaktanterem 
A tantárgy értékelésének módja: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti értékeléssel. 
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MEZŐGAZDASÁGI GÉPTAN 
 
A mezőgazdasági géptan tantárgy       36 óra/31 óra 
A mezőgazdasági gépésztechnikus képzésben választható mellék-szakképesítés óraszámának ter-
hére 
 
A tantárgy tanításának célja: 
A tananyag fő célja segítséget nyújtani a tanulmányaikat végző mezőgazdasági gépésztechnikus 
tanulók- nak, a mai kor követelményeinek megfelelő és jellemző műszaki megoldások feldolgo-
zására és a meg- szerzett tudás elmélyítésére. 
 
Szakmai előképzettség: 
Géprajz, gépelemek, mechanika, anyagismeret 
 
Ajánlott irodalom: 
Szendrő Péter: Géptan. Mezőgazda Kiadó, 2000. 

 
Témakörök: 
A gépészet alapjai         6 óra/4 óra 
Szabványok, műszaki mértékegységek alapjai, feladataik  
Műszaki mértékegységek 
 
Műszaki anyagok         6óra/6 óra 
Vas- és acélanyagok 
Az alumínium és a réz és ötvözetei  
Műanyagok és üvegek 
A gumik és gumikombinációk 
 
Műszaki ábrázolás         6 óra/6 óra 
A műszaki rajzok vonalai és feliratai  
A műszaki ábrázolás módjai 
A méretmegadás elvei és szabályai  
Tűrés, illesztés, felületi érdesség 
 
Fizikai és mechanikai összefüggések      6 óra/5 óra 
Erőpár és forgatónyomaték  
Mozgások 
A körmozgás dinamikai tárgyalása  
A mechanikai munka 
Forgó test energiája 
 
Kötő- és támasztóelemek        6 óra/5 óra 
Oldhatatlan és oldható kötések  
Tengelykötések, Tengelykapcsolók  
Csapágyak 
 
Hajtások          6 óra/5 óra 
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Erőzáró és alakzáró hajtások 

 
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás): Szaktanterem 
A tantárgy értékelésének módja: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti értékeléssel. 
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SZAKMAI SZÁMÍTÁSOK 
 
A tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik.      36 óra/31 óra 
 
A tantárgy tanításának célja 
A tanulók ismerjék meg a mezőgazdasági erő- és munkagépek működésével, üzemeltetésével 
kapcsolatos fizikai törvényszerűségeket. Képesek legyenek elvégezni a mezőgazdasági gépek be-
állításával, üzemeltetésével kapcsolatos alapvető számításokat, helyesen alkalmazzák a mérték-
egységek átváltását. 
 
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Mezőgazdasági munkagépek témakörei 
Mezőgazdasági erőgépek témakörei 
Matematika  
Alapműveletek, arányosságok, százalékszámítás, egyenletrendezés 
Kerület, terület, térfogat számítás 
Természetismeret 
Fizikai mennyiségek, mértékegységek 
Erő, munka, teljesítmény, nyomaték 
Sebesség, gyorsulás, kerületi sebesség, fordulatszám 
Pascal törvénye, túlnyomás, nyomáskülönbség 

 
Témakörök  
 
Mezőgazdasági erőgépek        15 óra/11 óra 
Mértékegységek, mértékegységrendszerek 
Lökettérfogat, hengerűrtartalom 
Sűrítési térfogat, kompresszió viszony 
Motorok teljesítménye 
A motorok nyomatéka 
A motorok tüzelőanyag-fogyasztása 
Áttétel számítása a fogszám, átmérő, fordulatszám, nyomaték, változó értékeivel 
Lassulás, fékút, féktávolság 
Hidraulikus energiaátvitel 
Statikus- és dinamikus nyomás 
Hidraulikus nyomaték, teljesítmény 
Az emelés ideje, teljesítményszükséglete 
Az áramkörök teljesítménytényezői 
Fogyasztók teljesítménye, biztosítékok nagysága 
Kereszt- és hosszirányú stabilitás 
Vontatási hatásfok, vonóhorog teljesítmény 
 
Mezőgazdasági munkagépek       21 óra/20 óra 
Munkaszélesség, munkamélység megművelt talajkeresztmetszet 
Talajművelő gépek vonóerő igénye, vontatási teljesítmény 
Csúszási veszteség, számítása 
Növényi kultúrák tápanyagigénye 
Hígtrágya kijuttatással kapcsolatos számítások 
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Istállótrágya-szórók láncsebessége, ürítési ideje 
Műtrágyaszórók kiszórt mennyiségének ellenőrzése leforgatással 
Növénytermesztés vetőmagszükséglete 
Tőtávolság kiszámítása a hektáronként megadott magszámból 
Sor- és tőtávolság meghatározása 
Nyomjelző kinyúlása kerékevezetéshez, középvezetéshez 
Vetőgépek leforgatási próbája 
Növényvédő gépek kiszórt mennyiségének ellenőrzése, szórófejek megválasztása 
Cséplődob áteresztőképességének számítása 
Cséplődob fordulatszáma, kerületi sebessége 
Haladási sebesség meghatározása 
Folyamatos üzemű szállító- és rakodógépek szállítási teljesítménye 
 
A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti értéke-
léssel. 
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AGRÁRGÉPÉSZETI ISMERETEK /GYAKORLAT/ 
 
A tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik.      108 óra/év 
 
A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók gépészeti-műszaki alapismerete elősegítse a gépé-
szeti gondolkodásmód kialakulását, hozzájáruljon a műszaki feladatok megoldásához, a mezőgaz-
daságban alkalmazott berendezések, eszközök működésének megértéséhez. A tantárgyban meg-
tanult géprajzi ábrázolások, a gépelemek működésének, szerkezeti felépítésének, a mechanikai 
törvényszerűségek szabályainak elsajátítása a gépészeti szakemberek tevékenységének alapját 
képezik. A tantárgy feladata a tanulók kombinatív, logikus gondolkodó-képességének fejlesztése, 
egyúttal az esztétikai igényességre nevelés is. 
 
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
— 

 
Témakörök 
 
Műszaki dokumentációk         48 óra 
Műszaki életben gyakori szerkesztések. 
Egyszerű gépelemek axonometrikus rajzainak készítése, méretmegadása. 
Alkatrészek méretezett vetületi rajzainak készítése. 
Alkatrészek méretezett metszeti rajzainak készítése. 
Méretmegadás, mérethálózat felépítésének szabályai. 
Különleges méretmegadások, egyszerűsítések. 
Rekonstrukció. 
Rajzolvasás szabályai. 
 
Műszaki alapmérések         12 óra 
Mérés, ellenőrzés fogalma, mértékegységek. 
Műszaki mérés eszközei, mérőeszközök, azok használatának gyakorlása. 
Mérési hibák megállapítása, kiküszöbölése. 
Mérési dokumentumok jelentősége, készítése. 
Mérési pontosság, műszerhibák. 
 
Gépelemek igénybevételei a gyakorlatban        12 óra 
Számítások gyakorlása. 
Méretezés húzásra, nyomásra. 
Méretezés hajlításra. 
Méretezés nyírásra. 
Méretezés csavarásra. 
Méretezés összetett igénybevételre. 
 
Anyagismeret           36 óra 
Mezőgazdaságban használatos fémes és nem fémes anyagok jellemzői, alkalmazása. 
Fémek alakítása. 
Tüzelő- és kenőanyagok jellemzői, alkalmazása, tárolása, biztonsági előírásai. 
Mezőgazdasági gépek korrózió védelme. 
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A tantárgy értékelésének módja: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti értékeléssel. 
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AGRÁRMŰSZAKI KARBANTARTÁSOK /GYAKORLAT/ 
 
A tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik.      54 óra/év 
 
A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanulók megszerezzék a Mezőgazdasági gépésztechnikus szakképesítés-
hez, az önálló munkavégzéshez szükséges gyakorlati tudást a mezőgazdaságban alkalmazott ag-
rárműszaki erőforrások üzemeltetéséhez és javításához. 
Készítse fel a tanulókat a mezőgazdaságban használatos agrárműszaki erőforrások szakszerű, biz-
tonságos, balesetmentes kezelésére, javítására és karbantartására. 

 
Témakörök 
 
Karbantartások tervezése         6 óra 
Időszakos karbantartási feladatok előírásszerű végrehajtásának bemutatása 
Gyakorlás 
 
Gépkönyvek, javítási kézikönyvek használat, alkalmazása    12 óra 
Különböző gépek gépkönyveinek megismerése. 
(Erőgépek, munkagépek, betakarító gépek) 
 
Alkatrész katalógusok használata         12 óra 
Alkatrészek azonosítása, és rendelési folyamata a katalógus alapján. 
 
Kenőanyagok és tüzelőanyagok felhasználásának tervezése    12 óra 
Havi, időszakos és évi tervezés.  
 
Korrózió védelem          12 óra 
Átmeneti korrózió elleni védelem, technológiai folyamata. 
Mezőgazdasági gépek korrózióvédelmének meghatározása végrehajtása. 
Mezőgazdasági gépek tárolása. 
Géptárolás szükségessége, létesítményei. 
Különféle gépek, gépcsoportok tárolásának módjai. 
Gépudvar kialakítása, egyéb létesítmények szakszerű használata. 
 
A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti értéke-
léssel. 
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1.43 Mezőgazdasági technikus 

Évfolyam 
9. 

évfolyam 
10. 

évfolyam 
11. 

évfolyam 
12. 

évfolyam 
13. 

évfolyam 

2019/2020. X --- --- --- --- 

2020/2021. --- X --- --- --- 

2021/2022. --- --- X --- --- 

2022/2023. --- --- --- X --- 

2023/2024. --- --- --- --- X 

 
Közismereti óratervek  
 

Erdészet és vadgazdálkodás XXXII., 
Mezőgazdaság XXXIII., Kertészet és parképítés XXXIV., Sport XXXVII. ágazatok esetében 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 
9-12. óra-
szám ösz-

szesen 

13. 
évf. 

13. évf. 
óraszám 
összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika - - - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek - - 1 - 36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex természettu-
dományos tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 
Biológia 

- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható tantárgy: 
Érettségi tantárgy, vagy Idegen 

nyelv, vagy Fizika*, vagy Informa-
tika, vagy Szakmai tantárgy** 

- - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) szakképesí-
tés 

8 8 7 7 
(1045+453) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében meg-
szerezhető szakképesítés 

3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35  35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31  31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 
* Amennyiben az iskola a Fizika tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megta-
lálható 144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 
** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható. 
 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 

évfolyam heti óraszám éves óraszám 

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 
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Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 óra 

 
Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a szak-
gimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően vá-
lasztható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolya-
mon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 
programjában kell rendelkezni. 
 

évfolyam heti óraszám éves óraszám 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 
(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt 
követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszá-
mok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok osztha-
tósága miatt keletkezik!) 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

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

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 
Összesen A tantárgy kapcsoló-

dása 

3 5 5 7 
140 

2 3 
140 

2 2,5 13,5 18 

Összesen 8 12 5 4,5 31,5 

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

11498-12 Foglalkoztatás I. (érett-
ségire épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés           2  

11495-16 Takarmányozástan és 
általános állattenyésztés 

Állattenyésztés I. fő szakképesítés 1            

Takarmányozástan fő szakképesítés   2          

Állattenyésztési alapgya-
korlatok I. 

fő szakképesítés  3  2         

11054-12 Állattenyésztés - és tar-
tás 

Anatómia és élettan I. fő szakképesítés 1  1          

Állatok egészségvédelme I. fő szakképesítés   1          

Állattenyésztési alapgya-
korlatok II. 

fő szakképesítés  2  3         

Állattenyésztés II. fő szakképesítés           3  

Állattenyésztés gyakorlat fő szakképesítés            6 

11500-12 Munkahelyi egészség és 
biztonság 

Munkavédelem fő szakképesítés 1            

11906-16 Agrárvállalkozási, keres-
kedelmi ismeretek 

Gazdálkodási alapismere-
tek 

fő szakképesítés      1   1  1  

Gazdálkodási alapgyakor-
latok 

fő szakképesítés       1   1  2 

11052-12 Gépüzemeltetés és -kar-
bantartás 

Géptan fő szakképesítés   1        1  

Géptan gyakorlat fő szakképesítés    2        4 

11053-12 Szántóföldi növényter-
mesztés 

Növénytermesztés fő szakképesítés         1  5  

Növénytermesztés gyakor-
lat 

fő szakképesítés          1,5  4 

11082-12 Kertészeti növényter-
mesztés 

Kertészet fő szakképesítés      1     1  

Kertészet gyakorlat fő szakképesítés       2     2 

10997-16 Állattartás 
Állattartás 

34 621 03 Állattartó 
szakmunkás 

     2   2    

Állattartás gyakorlata 
34 621 03 Állattartó 

szakmunkás 
      4   2   
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11003-12 Az állat és környezete, 
állathigiéniai feladatok 

Állathigiénia és állategész-
ségügy 

34 621 03 Állattartó 
szakmunkás 

            

Állathigiéniai és állat-
egészségügyi gyakorlat 

34 621 03 Állattartó 
szakmunkás 

            

11004-16 Takarmányozás 

Takarmányozás 
34 621 03 Állattartó 

szakmunkás 
            

Takarmányozási gyakorlat 
34 621 03 Állattartó 

szakmunkás 
            

11005-12 Szaporítás és utódgon-
dozás feladatai 

Gazdasági állatok szaporí-
tása 

34 621 03 Állattartó 
szakmunkás 

            

Gazdasági állatok szaporí-
tási gyakorlat 

34 621 03 Állattartó 
szakmunkás 

            

11597-16 Állattartás gépei 
Állattartás gépei 

34 621 03 Állattartó 
szakmunkás 

            

Állattartás műszaki gyakor-
lat 

34 621 03 Állattartó 
szakmunkás 

            

11001-16 Agrárkereskedelem, vál-
lalkozás és ügyvitel 

Gazdálkodási ismeretek 
34 621 03 Állattartó 

szakmunkás 
            

Gazdálkodási ismeretek 
gyakorlat 

34 621 03 Állattartó 
szakmunkás 

            

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése Helyi tanterv szerint             

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

  

9. 10. 11. 12. Szak-
gimná-
ziumi 

képzés 
9-12. o. 
összes 

óra-
száma 

Nem a 
főszak-
képesí-
tésre 
fordí-
tandó 
órake-

ret 

Főszak-
képesí-
tés 9-
12. o. 
összes 

óra-
száma 

5/13. 
Főszak-
képesí-
tés 9-
13. o. 
összes 

óra-
száma 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy 

A
 f

ő
 s

za
kk

ép
e

-s
í-

té
sr

e 
vo

n
at

ko
zó

: Összesen 

A
 t

an
tá

rg
y 

ka
p

-

cs
o

ló
d

ás
a 

108 180 180 252 
140 

72 108 
140 

62 77 

1492 453 1039 

418 558 

2015 

Összesen 288 432 180 139 976 

Elméleti óraszámok  
(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 840 óra (36,6%) 

 
Gyakorlati óraszámok 

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1175 óra (63,4%) 

1
1

4
9

9
-1

2
 

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 

II
. 

Foglalkoztatás II. 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
-

té
s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

15 0 15 

Munkajogi alapismeretek           0 4  4 

Munkaviszony létesítése           0 4  4 

Álláskeresés           0 4  4 

Munkanélküliség           0 3  3 

1
1

4
9

8
-1

2
 

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 

I.
 (

ér
et

ts
ég

ir
e 

ép
ü

lő
 k

ép
zé

se
k 

es
et

én
) 

Foglalkoztatás I. 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
-

té
s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 1           0 8  8 

Nyelvtani rendszerezés 2           0 8  8 

Nyelvi készségfejlesztés           0 23  23 

Munkavállalói szókincs           0 23  23 

1
1

4
9

5
-1

6
 

Ta
ka

rm
án

yo
zá

st
an

 é
s 

ál
ta

lá
-

n
o

s 
ál

la
tt

en
yé

sz
té

s 

Állattenyésztés I. 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

36 0 0 0  0 0  0 0 36 

0 36 

0 0 36 

Alapfogalmak 4          4   4 

A gazdasági állatok érté-
kelése 

12          12   12 

Örökléstani alapfogal-
mak 

4          4   4 

A gazdasági állatok ne-
mesítése 

12          12   12 

A gazdasági állatok elhe-
lyezése, ápolása 

4          4   4 
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Takarmányozástan 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 72 0  0 0  0 0 72 

0 72 

0 0 72 

Az okszerű takarmányo-
zás alapjai 

  2        2   2 

A takarmányok szerves 
és szervetlen anyagai 

  12        12   12 

Takarmányozási alapis-
meretek 

  4        4   4 

Takarmányismeret   36        36   36 

A takarmányok tartósí-
tása, tárolása 

  6        6   6 

A takarmányozás gyakor-
lati végrehajtása 

  6        6   6 

A gazdasági állatok táplá-
lóanyag szükséglete, ta-
karmányadagok megha-

tározása 

  6        6   6 

Állattenyésztési alap-
gyakorlatok I. 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 108 0 72  0 0  0 0 180 

0 180 

0 0 180 

Általános állattenyésztés  108         108   108 

A takarmányok kémiai 
összetétele 

   12       12   12 

Takarmányozási alapszá-
mítások 

   12       12   12 

Takarmányismeret és 
tartósítás 

   26       26   26 

Takarmányozás végre-
hajtása 

   8       8   8 

Takarmányadag összeál-
lítása 

   14       14   14 

1
1

0
5

4
-1

2
  

Á
lla

tt
en

yé
sz

té
s 

- 
és

 t
ar

-

tá
s 

Anatómia és élettan I. 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

36 0 36 0  0 0  0 0 72 

0 72 

0 0 72 

A szakmai nyelvezet 3          3   3 

A gazdasági állatok testé-
nek felépítése 

3          3   3 

A testtájak csontos 
alapja 

9          9   9 

Az emlősök és a madarak 
testtájai 

7          7   7 
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A gazdasági állatok 
emésztőkészülékének 

felépítése, az emésztés 
folyamata és az anyag-

forgalom 

14  12        26   26 

A gazdasági állatok hím 
és női nemi készüléké-

nek anatómiai felépítése 
és működése, a szaporo-

dás 

  24        24   24 

Állatok egészségvéd-
elme I. 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 36 0  0 0  0 0 36 

0 36 

0 0 36 

Az állat és környezete   8        8   8 

Az egészség, a csökkent 
termelő képesség és a 

betegség 
  16        16   16 

A betegségek gyógykeze-
lése és megelőzése 

  8        8   8 

Az állatok jóléte és az ál-
latvédelem 

  4        4   4 

Állattenyésztési alap-
gyakorlatok II. 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 72 0 108  0 0  0 0 180 

0 180 

0 0 180 

Az állati szervezet felépí-
tése 

 8         8   8 

Mozgásszervek, testtájak  32         32   32 

Emésztőkészülék  32  12       44   44 

Nemi készülék    24       24   24 

Az ivarzó állatok felisme-
rése, a termékenyítés 

módszerei, a vemhesség 
jelei 

   24       24   24 

A közeledő ellés jelei, az 
ellésre történő előkészü-
let, az ellés szakszerű le-
vezetése, az ellés utáni 

teendők 

   15       15   15 

Az állat és környezete    12       12   12 
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Egészség, csökkent ter-
melő képesség, betegség 

   12       12   12 

A betegségek gyógykeze-
lése, megelőzése 

   9       9   9 

Állatvédelem           0   0 

Állattenyésztés II. 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

93 0 93 

A szarvasmarha elneve-
zései, értékmérői, fajtái, 
nemesítése, szaporítása 

és felnevelése 

          0 9  9 

A szarvasmarha tartás-
technológiái 

          0 9  9 

Juhtenyésztés           0 10  10 

Tejgazdaságtan           0 6  6 

A sertés elnevezései, ér-
tékmérői, fajtái és hibrid-

jei, nemesítése 
          0 9  9 

A sertés szaporítása, fel-
nevelése, takarmányo-
zása, hizlalása, elhelye-

zése 

          0 9  9 

Lótenyésztés           0 8  8 

Tyúktenyésztés           0 13  13 

Pulyka-, lúd- és kacsate-
nyésztés 

          0 8  8 

Állattenyésztési munkák 
szervezése 

          0 12  12 

 

Állattenyésztés gyakor-
lat 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

0 186 186 

Szarvasmarha-tenyész-
tési gyakorlatok 

          0  42 42 

Juhtenyésztési gyakorla-
tok 

          0  24 24 

Tejgazdaságtani gyakor-
latok 

          0  18 18 

Sertéstenyésztési gya-
korlatok 

          0  42 42 
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Lótenyésztési gyakorla-
tok 

          0  36 36 

Baromfitenyésztési gya-
korlatok 

          0  24 24 

1
1

5
0

0
-1

2
 

M
u

n
ka

h
el

yi
 e

gé
sz

sé
g 

é
s 

b
iz

to
n

sá
g Munkavédelem 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

36 0 0 0  0 0  0 0 36 

0 36 

0 0 36 

Mukavédelmi alapisme-
retek 

8          8   8 

Munkahelyek kialakítása 8          8   8 

Munkavégzés személyi 
feltételei 

4          4   4 

Munkaeszközök bizton-
sága 

4          4   4 

Munkakörnyezeti hatá-
sok 

4          4   4 

Munkavédelmi jogi isme-
retek 

8          8   8 

1
1

9
0

6
-1

6
   

A
gr

ár
vá

lla
lk

o
zá

si
, k

er
e

sk
ed

e
lm

i i
sm

er
et

ek
 

Gazdálkodási alapisme-
retek 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 0  36 0  31 0 67 

0 67 

31 0 98 

A termelés erőforrásai      12     12   12 

A termelési folyamat 
elemzése 

     12     12   12 

A termelési folyamat 
szervezése 

     12     12   12 

A termelés pénzügyei         10  10   10 

Vállalkozási alapismere-
tek 

        11  11   11 

Vállalkozások alapítása         10  10   10 

A vállalkozás működte-
tése, mezőgazdasági vál-
lalkozások sajátosságai 

          0 8  8 

Marketing, fogyasztóvé-
delem 

          0 10  10 

A mezőgazdasági vállal-
kozások, termékek mar-

ketingje 
          0 10  10 

Európai Uniós ismeretek           0 3  3 
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Gazdálkodási alapgya-
korlatok 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 0  0 36  0 31 67 

0 67 

0 62 129 

Adózási ismeretek       10    10   10 

Őrtermelés adózása       10    10   10 

Vállalkozás gyakorlata       16    16   16 

A vállalkozás működte-
tése során szükséges kal-

kulációk 
         12 12   12 

Tervezési gyakorlat          10 10   10 

Pályázatkészítési gyakor-
lat 

         9 9   9 

Mezőgazdasági vállalko-
zás markating tevékeny-

sége 
          0  32 32 

Adminisztráció           0  26 26 

Kommunikáció           0  4 4 

1
1

0
5

2
-1

2
  

G
ép

ü
ze

m
el

te
té

s 
és

 -
ka

rb
an

ta
rt

ás
 

Géptan 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 36 0  0 0  0 0 36 

0 36 

31 0 67 

Műszaki alapismeretek   10        10   10 

Erőgép felépítése és mű-
ködése 

  10        10   10 

Állattenyésztés épületei 
és gépei 

  16        16   16 

Talajművelés és táp-
anyag-utánpótlás gépei-
nek felépítése és műkö-

dése 

          0 12  12 

Szaporítás és növény-
ápolás gépeinek felépí-

tése és működése 
          0 12  12 

Betakarítás, szállítás, 
anyagmozgatás gépeinek 
felépítése és működése 

          0 7  7 

Géptan gyakorlat 

fő
 s

za
kk

é-

p
es

ít
é

s 

0 0 0 72  0 0  0 0 72 

0 72 

0 124 196 

Gépelemek    16       16   16 

Erőgépek és karbantartá-
suk 

   16       16   16 
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Állattenyésztés épületei-
nek, gépeinek üzemelte-

tése, karbantartása 
   40       40   40 

Talajművelés és táp-
anyag-utánpótlás gépei-
nek beállítása, üzemelte-

tése és karbantartása 

          0  48 48 

Szaporítás és növény-
ápolás gépeinek beállí-
tása, üzemeltetése és 

karbantartása 

          0  36 36 

Betakarítás, szállítás, 
anyagmozgatás gépeinek 
beállítása, működése és 

karbantartása 

          0  40 40 

1
1

0
5

3
-1

2
  

Sz
án
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fö
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i n

ö
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n
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m
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zt

és
 

Növénytermesztés 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 0  0 0  31 0 31 

0 31 

155 0 186 

A növény és környezete, 
agrometeorológia, éghaj-

lattan 
        3  3   3 

Talajtan, talajjavítás, ta-
lajvédelem 

        6  6   6 

Tápanyagutánpótlás, ta-
lajhasználat 

        6  6   6 

Talajművelés és talajmű-
velési rendszerek 

        8  8   8 

Szaporítás         3  3   3 

Növényápolás, betakarí-
tás, terménytárolás 

        5  5   5 

Gabonafélék termesz-
tése 

          0 47  47 

Gyökér- és gumós, ipari 
és hüvelyes növények 

termesztése 
          0 38  38 

Szálastakarmányok ter-
mesztése, gyepgazdálko-

dás 
          0 38  38 
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Növénytermesztési mun-
kák szervezése 

          0 32  32 

Növénytermesztés gya-
korlat 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 0  0 0  0 46 46 

0 46 

0 124 170 

A növénytermesztés me-
teorológiai tényezőinek 

vizsgálata 
         14 14   14 

Talajmintavétel, talajvizs-
gálat 

         16 16   16 

Vetőmagmintavétel, ve-
tőmagvizsgálat 

         16 16   16 

Termesztéstechnológiai 
gyakorlatok 

          0  64 64 

Határszemlék           0  30 30 

Szakmai számítások vég-
zése 

          0  30 30 

1
1

0
8

2
-1

2
  

K
er

té
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ö
vé

n
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m
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zt

és
 Kertészet 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
-

té
s 

0 0 0 0  36 0  0 0 36 

0 36 

31 0 67 

Kertészeti alapismeretek      6     6   6 

Zöldségtermesztés      10     10 15  25 

Gyümölcstermesztés      10     10 8  18 

Szőlőtermesztés      10     10 8  18 

Kertészet gyakorlat 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 0 0 0 0  0 72  0 0 72 

0 72 

0 62 134 

Kertészeti alapgyakorla-
tok 

      12    12   12 

Zöldségtermesztés       20    20  30 50 

Gyümölcstermesztés       20    20  16 36 

Szőlőtermesztés       20    20  16 36 

1
0

9
9

7
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6
  

Á
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s 

Állattartás 

3
4

 6
2

1
 0

3
 

Á
lla

tt
ar

tó
 s

za
km

u
n

ká
s 

0 0 0 0  72 0  62 0 134 

134 0 

0 0 134 

A gazdasági állatok kör-
nyezeti igényei, elhelye-

zése, gondozása 
     0     0   0 

A ló tenyésztése és tar-
tása 

        18  18   18 

A szarvasmarha tenyész-
tése és tartása 

     54     54   54 

A juh és a kecske te-
nyésztése és tartása 

     18     18   18 
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A sertés tenyésztése és 
tartása 

        20  20   20 

A baromfi tenyésztése és 
tartása 

        18  18   18 

Keltetési ismeretek         6  6   6 

Állattartás gyakorlata 

3
4

 6
2

1
 0

3
 

Á
lla

tt
ar

tó
 s

za
km

u
n

ká
s 

0 0 0 0  0 144  0 62 206 

206 0 

0 0 206 

A ló tartási és tenyésztési 
gyakorlata 

         20 20   20 

A szarvasmarha tartási és 
tenyésztési gyakorlata 

      108    108   108 

A juh és a kecske tartási 
és tenyésztési gyakorlata 

      36    36   36 

A sertés tartási és te-
nyésztési gyakorlata 

         22 22   22 

A baromfifélék tartási és 
tenyésztési gyakorlata 

         20 20   20 

1
1

0
0

3
-1

2
 A

z 
ál

la
t 

é
s 

kö
rn

ye
ze

te
, á

lla
th

ig
ié

n
ia

i f
e

la
d

at
o

k 

Állathigiénia és állat-
egészségügy 

3
4

 6
2

1
 0

3
 

Á
lla

tt
ar

tó
 s

za
km

u
n

ká
s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

0 0 0 

Az állat és környezete           0   0 

A takarmányozás higiéni-
ája 

          0   0 

Az egészség, a csökkent 
termelő képesség és a 

betegség 
          0   0 

A betegségek gyógykeze-
lése és megelőzése 

          0   0 

Állat-egészségügyi igaz-
gatás és állatjóléti szabá-

lyozás 
          0   0 

Állathigiéniai és állat-
egészségügyi gyakorlat 

3
4

 6
2

1
 0

3
 

Á
lla

tt
ar

tó
 s

za
km

u
n

ká
s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

0 0 0 

Az istálló mikroklíma mé-
rése és dokumentálása 

          0   0 

A beteg állat felismerése, 
mérések dokumentálása 

          0   0 

Állat-egészségügyi gya-
korlat 

          0   0 
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Az állattartás dokumen-
tumainak kitöltése, hasz-

nálata 
          0   0 

1
1

0
0

4
-1

6
 T

ak
ar

m
án

yo
zá

s 

Takarmányozás 

3
4

 6
2

1
 0

3
 

Á
lla

tt
ar

tó
 s

za
km

u
n

ká
s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

0 0 0 

A takarmányok alkotóré-
szei 

          0   0 

A takarmányok csoporto-
sítása, ismertetése 

          0   0 

A háziállatok emésztési 
sajátosságai 

          0   0 

Takarmányozási alapis-
meretek 

          0   0 

A takarmányok tartósí-
tása, tárolása 

          0   0 

A takarmányok előkészí-
tése és a takarmányki-

osztás módjai 
          0   0 

 

Takarmányozási gyakor-
lat 

3
4

 6
2

1
 0

3
 

Á
lla

tt
ar

tó
 s

za
km

u
n

ká
s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

0 0 0 

Gyakorlati takarmányo-
zási ismeretek 

          0   0 

A különböző takarmány-
féleségek etetése 

          0   0 

A takarmányok tartósítá-
sának, tárolásának gya-

korlata 
          0   0 

A takarmányok előkészí-
tése és kiosztása a gya-

korlatban 
          0   0 

1
1

0
0

5
-1

2
 S

za
p

o
rí

tá
s 

és
 

u
tó

d
go

n
d

o
zá

s 
fe

la
d

at
ai

 

Gazdasági állatok szapo-
rítása 

3
4

 6
2

1
 0

3
 

Á
lla

tt
ar

tó
 s

za
km

u
n

ká
s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

0 0 0 

A nemesítés folyamata           0   0 

A gazdasági állatok sza-
porítása 

          0   0 

Az állatok szaporodásbi-
ológiai zavarai 

          0   0 

Az ellés és a fialás           0   0 
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Az újszülött állattal kap-
csolatos teendők 

          0   0 

Keltetési ismeretek           0   0 

Gazdasági állatok szapo-
rítási gyakorlat 

3
4

 6
2

1
 0

3
 

Á
lla

tt
ar

tó
 s

za
k-

m
u

n
ká

s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

0 0 0 

Gazdasági állatok szapo-
rítása 

          0   0 

Az ellés és a fialás           0   0 

Keltetési ismeretek           0   0 

1
1

5
9

7
-1

6
 Á

lla
tt

ar
tá

s 
gé

p
e

i 

Állattartás gépei 

3
4

 6
2

1
 0

3
 

Á
lla

tt
ar

tó
 s

za
km

u
n

ká
s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

0 0 0 

Mezőgazdasági erőgépek           0   0 

Takarmányelőállítás gé-
pei 

          0   0 

Szarvasmarhatartás gé-
pei és berendezései 

          0   0 

Juh- és kecsketartás gé-
pei és berendezései 

          0   0 

Sertéstartás gépei és be-
rendezései 

          0   0 

Baromfitartás gépei és 
berendezései 

          0   0 

Állattartó telepek épüle-
tei, klímaszabályozása 

          0   0 

Állattartáshoz kapcso-
lódó egyéb berendezé-

sek, gépek 
          0   0 

Állattartás műszaki gya-
korlat 

3
4

 6
2

1
 0

3
 

Á
lla

tt
ar

tó
 s

za
km

u
n

ká
s 0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

0 0 0 

Mezőgazdasági erőgépek 
üzemeltetése és karban-

tartása 
          0   0 

Szarvasmarhatartás gé-
peinek és berendezései-
nek üzemeltetése, kar-

bantartása 

          0   0 
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Juh- és kecsketartás gé-
peinek és berendezései-
nek üzemeltetése, kar-

bantartása 

          0   0 

Sertéstartás gépeinek és 
berendezéseinek üze-

meltetése, karbantartása 
          0   0 

Baromfitartás gépeinek 
és berendezéseinek üze-
meltetése, karbantartása 

          0   0 

Állattartó telepek épüle-
tei, klímaszabályozása 

          0   0 

Állattartáshoz kapcso-
lódó egyéb berendezé-

sek, gépek működtetése, 
karbantartása 

          0   0 

1
1

0
0

1
-1

6
 A

gr
ár

ke
re

sk
ed

el
e

m
, v

ál
la

lk
o

zá
s 

és
 ü

gy
vi

te
l Gazdálkodási ismeretek 

3
4

 6
2

1
 0

3
 

Á
lla

tt
ar

tó
 s

za
km

u
n

ká
s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

0 0 0 

Közgazdaságtani alapfo-
galmak 

          0   0 

Számviteli és adózási is-
meretek 

          0   0 

Banki, pénzügyi alapfo-
galmak 

          0   0 

Vállalkozási ismeretek           0   0 

Munkajogi ismeretek           0   0 

Agrártámogatási ismere-
tek 

          0   0 

Gazdálkodási ismeretek 
gyakorlat 

3
4

 6
2

1
 0

3
 

Á
lla

tt
ar

tó
 s

za
km

u
n

ká
s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

0 0 0 

A vállalkozás működte-
tése 

          0   0 

Számviteli és pénzügyi 
gyakorlatok 

          0   0 

A termelés nyilvántartá-
sának dokumentációja 

          0   0 



 

181 

Támogatások igénylése, 
pályázati dokumentáció 

és beszámoló 
          0   0 

Beszerzés, értékesítés és 
szállítás bizonylatai 

          0   0 

Üzleti levelezés, admi-
nisztráció, kommuniká-

ció 
          0   0 

Ágazati szakmai kompetenciák 
erősítése h

el
yi

 

ta
n

-

te
rv

 

sz
e-

ri
n

t 

0 0 0 0       113 113 0 0 0 113 
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3. számú táblázat 
A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

 

34 621 03 Állattartó szakmunkás 340 óra 

helyi tanterv szerint 113 óra 

 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázat-
ban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gya-
korlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányá-
nak a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pe-
dig ajánlás. 
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1.44 Vadgazdálkodási technikus (nappali) 

Évfolyam 
9. 

évfolyam 
10. 

évfolyam 
11. 

évfolyam 
12. 

évfolyam 
13. 

évfolyam 

2019/2020. X --- --- --- --- 

2020/2021. --- X --- --- --- 

2021/2022. --- --- X --- --- 

2022/2023. --- --- --- X --- 

2023/2024. --- --- --- --- X 

 
Közismereti óratervek  
 

Erdészet és vadgazdálkodás XXXII., 
Mezőgazdaság XXXIII., Kertészet és parképítés XXXIV., Sport XXXVII. ágazatok esetében 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 
9-12. óra-
szám ösz-

szesen 

13. 
évf. 

13. évf. 
óraszám 
összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika - - - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek - - 1 - 36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex természettu-
dományos tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 
Biológia 

- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható tantárgy: 
Érettségi tantárgy, vagy Idegen 

nyelv, vagy Fizika*, vagy Informa-
tika, vagy Szakmai tantárgy** 

- - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) szakképesí-
tés 

8 8 7 7 
(1045+453) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében meg-
szerezhető szakképesítés 

3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35  35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31  31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 
* Amennyiben az iskola a Fizika tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megta-
lálható 144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 
** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható. 
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 

évfolyam heti óraszám éves óraszám 

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 óra 

 
Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a szak-
gimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően vá-
lasztható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolya-
mon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 
programjában kell rendelkezni. 
 

évfolyam heti óraszám éves óraszám 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 
(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt 
követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszá-
mok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok osztha-
tósága miatt keletkezik!) 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

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

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 
vonatkozó: 

Összesen A tantárgy kapcsoló-
dása 

5 3 7 4 
140 

2 0 
140 

6 3 19 10 

Összesen 8 11 2 9 29 

11499-12bFoglalkozta-
tás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés           0,5  

11498-12bFoglalkozta-
tás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés           2  

11624-16  Természet-
védelmi alapok 

Mezőgazdasági és erdészeti ismeretek 
32 850 01 Természet-

védelmi munkatárs 
     1       

Természettudományos ismeretek 
32 850 01 Természet-

védelmi munkatárs 
     2       

Természetvédelmi ismeretek 
32 850 01 Természet-

védelmi munkatárs 
     2   2    

Természetvédelmi alapok gyakorlat 
32 850 01 Természet-

védelmi munkatárs 
      4   1   

11607-16 Vadászati ál-
lattan 

Állattan fő szakképesítés 3  1          

Vadegészségtan fő szakképesítés           2  

Kinológia fő szakképesítés           1  

Vadászati állattan gyakorlat fő szakképesítés  2  1        1 

11609-16  Vadtenyész-
tés 

Apróvadtenyésztés fő szakképesítés         2    

Nagyvadtenyésztés fő szakképesítés           1  

Vadtenyésztés gyakorlat fő szakképesítés          1  1 

11608-16 Vadgazdálko-
dás, vadtakarmányozás 

Vadgazdálkodás fő szakképesítés      2   2    

Vadtakarmányozás fő szakképesítés         1  1  

Vadgazdálkodás, vadtakarmányozás 
gyakorlat 

fő szakképesítés          1  1 

11604-16 Állomány-
hasznosítás – vadászat 

Vadászat fő szakképesítés           2  

Vadászati jog fő szakképesítés           2  

Állományhasznosítás-vadászat gya-
korlat 

fő szakképesítés            2 

11605-16 Élőhely fej-
lesztés és gazdálkodás 

Növénytan fő szakképesítés 2  2          

Talajtan fő szakképesítés   1          
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Élőhelyfejlesztés fő szakképesítés         1  1  

Élőhely fejlesztési és gazdálkodási 
gyakorlat 

fő szakképesítés  1  2      1   

11606-16 Műszaki és 
járművezetési ismere-

tek 

Géptan fő szakképesítés   3        1,5  

Fegyver-lőszer ismeret fő szakképesítés           2  

Közlekedési ismeret fő szakképesítés             

Géptan gyakorlat fő szakképesítés    1        1 

Fegyver-lőszer gyakorlat fő szakképesítés            1 

Járművezetési ismeret gyakorlat fő szakképesítés             

10980-12 Gallyazás, da-
rabolás 

Gallyazás, darabolás fő szakképesítés           3  

Gallyazás, darabolás gyakorlat fő szakképesítés            3 

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

  

9. 10. 11. 12. Szak-
gimná-
ziumi 

képzés 
9-12. o. 
összes 

óra-
száma 

Nem a 
főszak-
képesí-
tésre 
fordí-
tandó 
órake-

ret 

Főszak-
képesí-
tés 9-
12. o. 
összes 

óra-
száma 

5/13. 
Főszak-
képesí-
tés 9-
13. o. 
összes 

óra-
száma 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy 

A
 f

ő
 s

za
kk

ép
e

-s
í-

té
sr

e 
vo

n
at

ko
zó

: Összesen 

A
 t

an
tá

rg
y 

ka
p

-

cs
o

ló
d

ás
a 

180 108 252 144 
140 

72 0 
140 

186 93 

1452 417 1035 

589 310 

1934 

Összesen 288 396 72 279 899 

Elméleti óraszámok 
(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 1279 óra (57,8%) 

 
Gyakorlati óraszámok 

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 655 óra (42,2%) 

1
1

4
9

9
-1

2
 

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 

II
. 

Foglalkoztatás II. 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
-

té
s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

15 0 15 

Munkajogi alapismeretek           0 4  4 

Munkaviszony létesítése           0 4  4 

Álláskeresés           0 4  4 

Munkanélküliség           0 3  3 

1
1

4
9

8
-1

2
 

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 

I.
 (

ér
et

ts
ég

ir
e 

ép
ü

lő
 k

ép
zé

se
k 

es
et

én
) 

Foglalkoztatás I. 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
-

té
s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 1           0 8  8 

Nyelvtani rendszerezés 2           0 8  8 

Nyelvi készségfejlesztés           0 23  23 

Munkavállalói szókincs           0 23  23 

1
1

6
2

4
-1

6
  T

er
m

é
sz

et
vé

d
el

m
i 

al
ap

o
k 

Mezőgazdasági és erdé-
szeti ismeretek 

3
2

 8
5

0
 0

1
 

Te
rm

é
sz

et
vé

-

d
el

m
i m

u
n

ka
-

tá
rs

 

0 0 0 0  36 0  0 0 36 

36 0 

0 0 36 

Mezőgazdasági alapisme-
retek 

     18     18   18 

Erdészeti alapismeretek      18     18   18 

Természettudományos 
ismeretek 

3
2

 8
5

0
 0

1
 

Te
rm

é
sz

et
vé

-

d
el

m
i m

u
n

ka
-

tá
rs

 

0 0 0 0  72 0  0 0 72 

72 0 

0 0 72 

Az anyag szerkezete      18     18   18 

Anyagi rendszerek      18     18   18 

Reakciók reakciótípusok      18     18   18 
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Az alapvető csoportok 
elemei, vegyületei 

     18     18   18 

Természetvédelmi isme-
retek 

3
2

 8
5

0
 0

1
 

Te
rm

é
sz

et
vé

d
e

lm
i m

u
n

ka
tá

rs
 0 0 0 0  72 0  62 0 134 

134 0 

0 0 134 

Természetvédelem alap-
jai 

     12     12   12 

A természetvédelem 
szervezeti háttere 

     18     18   18 

Növénytani értékek véd-
elme 

     22     22   22 

Állattani értékek védelme      20     20   20 

Ökoturisztikai alapisme-
retek 

        36  36   36 

Igazgatási alapismeretek         26  26   26 

Természetvédelmi ala-
pok gyakorlat 

3
2

 8
5

0
 0

1
 

Te
rm

é
sz

et
vé

d
e

lm
i m

u
n

ka
tá

rs
 

0 0 0 0  0 144  0 31 175 

175 0 

0 0 175 

Mezőgazdasági alapisme-
retek 

      9    9   9 

Erdészeti alapismeretek       9    9   9 

Kémiai mérések számítá-
sok 

      18    18   18 

Tájföldrajzi ismeretek       18    18   18 

Természetföldrajzi gya-
korlatok 

      36    36   36 

Ökológiai gyakorlatok       18    18   18 

Felismerési gyakorlatok       18    18   18 

Természetvédelmi keze-
lések 

      18    18   18 

Ökoturisztikai és igazga-
tási gyakorlatok 

         31 31   31 

1
1

6
0

7
-1

6
 V

ad
á-

sz
at

i á
lla

tt
an

 Állattan 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 108 0 36 0  0 0  0 0 144 

0 144 

0 0 144 

Az állattan (zoológia) tör-
ténete, felosztása, alkal-

mazott állattan 
3          3   3 

Állatélettani, anatómiai 
alapfogalmak, az állati 

6          6   6 
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test szerveződése, össze-
tétele, anyagai 

Madarak, emlősök alak-
tana, anatómiája, élet-

tana, jellemzői 
16          16   16 

Állatrendszertani mód-
szerek, kategóriák 

3          3   3 

Madarak osztálya (Aves) 50          50   50 

Emlősök osztálya (Mam-
malia) 

30  20        50   50 

Az állatok viselkedéstana, 
viselkedésökológiája 

  12        12   12 

Vadbiológiai kutatások 
módszerei, szervezete, 

eredményei 
  4        4   4 

Vadegészségtan 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

62 0 62 

Általános alapfogalmak           0 4  4 

Vírusok által okozott fer-
tőző betegségek 

          0 12  12 

Baktériumok által okozott 
megbetegedések 

          0 14  14 

Élősködők által okozott 
vadbetegségek 

          0 14  14 

Takarmányozási eredetű 
vadbetegségek, mérgezé-

sek 
          0 6  6 

Fejlődési rendellenessé-
gek, daganatok, szervi 
betegségek, sérülések 

          0 4  4 

Húsvizsgálatok, élelmi-
szerhigiénia 

          0 3  3 

A vadgazdasági technikus 
állategészségügyi köte-

lességei, teendői 
          0 3  3 

Vadászkutyák betegségei           0 2  2 

 Kinológia fő
 

sz ak ké p
e sí
-

té s 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0 0 31 0 31 
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A vadászkutyák kialaku-
lása, fejlődéstörténete 

          0 2  2 

A vadászkutyák biológi-
ája, tulajdonságai 

          0 3  3 

Vadászatra alkalmas ku-
tyafajták 

          0 10  10 

A vadászkutyák tenyész-
tése 

          0 3  3 

A vadászkutyák tartása           0 3  3 

A vadászkutyák tanítása, 
nevelése 

          0 7  7 

A kutyatartás szabályai           0 3  3 

Vadászati állattan gya-
korlat 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 
0 72 0 36  0 0  0 0 108 

0 108 

0 31 139 

Állattan gyakorlat  72  36       108   108 

Vadegészségtani gyakor-
lat 

          0  16 16 

Kinológiai gyakorlatok           0  15 15 

1
1

6
0

9
-1

6
  V

ad
te

n
yé

sz
té

s 

Apróvadtenyésztés 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 0  0 0  62 0 62 

0 62 

0 0 62 

Bevezetés         2  2   2 

Mesterséges fácánte-
nyésztés 

        23  23   23 

Fogolytenyésztés         6  6   6 

A vadréce tenyésztése         11  11   11 

Mezei nyúl tenyésztése         4  4   4 

Vadvédelem, vadmentés 
mesterséges tenyésztés-

sel 
        4  4   4 

Apróvad tenyésztelepek 
működésének állategész-
ségügyi, higiéniai, állatvé-

delmi, munkavédelmi 
szabályai 

        6  6   6 

Apróvadtenyésztelepek 
nyilvántartásai és bizony-

latai 
        6  6   6 

Nagyvadtenyésztés fő
 

sz ak ké p
e sí
-

té s 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0 0 31 0 31 
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Bevezetés. Nagyvadfajok 
zárttéri tartása 

          0 4  4 

A vaddisznó zárttéri tar-
tása 

          0 7  7 

Gímszarvas zárttéri tar-
tása 

          0 5  5 

Dám zárttéri tartása           0 3  3 

Muflon zárttéri tartása           0 3  3 

Több nagyvadfaj együttes 
zárttéri tartása 

          0 2  2 

Állatkertek, vadaskertek, 
vadasparkok, rezervátu-

mok 
          0 2  2 

Nagyvad tenyésztelepek 
működésének állategész-
ségügyi, higiéniai, állatvé-

delmi, munkavédelmi 
szabályai 

          0 3  3 

Nagyvadtenyésztelepek 
nyilvántartásai és bizony-

latai 
          0 2  2 

Vadtenyésztés gyakorlat 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
-

té
s 

0 0 0 0  0 0  0 31 31 

0 31 

0 31 62 

Apróvadtenyésztés gya-
korlat 

         31 31   31 

Nagyvadtenyésztés gya-
korlat 

          0  31 31 

1
1

6
0

8
-1

6
 V

ad
ga

zd
ál

ko
d

ás
, 

va
d

ta
ka

rm
án

yo
zá

s 

Vadgazdálkodás 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 0  72 0  62 0 134 

0 134 

0 0 134 

Bevezetés. A vadgazdál-
kodás feltételei 

     5     5   5 

A vadgazdálkodás helye, 
a vadászterület 

     10     10   10 

A vadállomány szabályo-
zása 

     30     30   30 

A vadászterület felszere-
lése, berendezései 

     20     20   20 

Vadkár, vadkárelhárítás      7   5  12   12 
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Természetvédelem és 
vadgazdálkodás 

        12  12   12 

A vadgazdálkodás terve-
zése, bizonylatai, munka-

szervezése 
        10  10   10 

Vadfajok állományainak 
gazdálkodása, korbecs-

lése 
        30  30   30 

A vadgazdálkodás 
munka-, tűz- és környe-

zetvédelemi előírásai 
        5  5   5 

 

Vadtakarmányozás 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 0  0 0  31 0 31 

0 31 

31 0 62 

Bevezetés. Takarmányo-
zási alapfogalmak 

        2  2   2 

Takarmányok összeté-
tele, anyagai 

        29  29   29 

Takarmányok emésztése, 
hasznosulása 

          0 2  2 

Takarmányok táplálóér-
téke 

          0 4  4 

Takarmányok csoportosí-
tása, ismertetése 

          0 9  9 

Takarmányok tartósítása, 
tárolása 

          0 5  5 

Vadonélő állatok tápláló-
anyag, takarmány és ivó-

víz szükséglete 
          0 3  3 

A vad takarmányozása           0 5  5 

A takarmányozás, takar-
mánykészítés munkavé-
delmi előírásai. A takar-
mányozás munkaszerve-

zése 

          0 3  3 

Vadgazdálkodás, vadta-
karmányozás gyakorlat 

fő
 s

za
kk

é-

p
es

ít
é

s 0 0 0 0  0 0  0 31 31 

0 31 

0 31 62 

Vadgazdálkodás gyakor-
lat 

         31 31   31 
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Vadtakarmányozás gya-
korlat 

          0  31 31 
1

1
6

0
4

-1
6

  Á
llo

m
án

yh
as

zn
o

sí
tá

s 
– 

va
d

ás
za

t 
Vadászat 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

62 0 62 

Élővad befogás           0 12  12 

Vadászati módok           0 22  22 

A vadász felszerelése           0 6  6 

Trófeák kikészítése           0 8  8 

Trófeák mérése és bírá-
lata 

          0 14  14 

Vadászati jog 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

62 0 62 

Bevezetés. Jogi alapfogal-
mak 

          0 8  8 

A vadászat, vadgazdálko-
dás törvényi szabályozása 

          0 20  20 

Vadászati etika           0 10  10 

Tulajdonjog. Kötelmi jog           0 6  6 

Üzleti terv készítése           0 6  6 

Bizonylatok           0 6  6 

Vezetési ismeretek           0 6  6 

Állományhasznosítás-va-
dászat gyakorlat 

fő
 s

za
kk

é-

p
es

ít
é

s 0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

0 62 62 

Vadászat gyakorlatok           0  47 47 

Vadászati jog gyakorlatok           0  15 15 

1
1

6
0

5
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6
 É

lő
h

el
y 

fe
jle

sz
té

s 
é

s 
ga

zd
ál

ko
d

ás
 

Növénytan 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

72 0 72 0  0 0  0 0 144 

0 144 

0 0 144 

Bevezetés, növénytani 
alapfogalmak 

10          10   10 

Fenyőfajok 18          18   18 

Állományalkotó lombos 
fafajok 

26          26   26 

Fontosabb lombos kísérő 
fafajok 

18  24        42   42 

Cserjék   24        24   24 

Társulástani alapfogal-
mak, erdőtársulás-cso-

portok 
  24        24   24 

Talajtan 

fő
 

sz
ak

-

ké
p

e-

sí
té

s 0 0 36 0  0 0  0 0 36 
0 36 

0 0 36 

Meteorológia   10        10   10 
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A talajok képződése és a 
talajok tulajdonságai 

  7        7   7 

A talajok osztályozása   10        10   10 

Talaj károsodások és azok 
megelőzése 

  9        9   9 

Élőhelyfejlesztés 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 0 0 0 0  0 0  31 0 31 

0 31 

31 0 62 

Vadfajok élőhely igénye         15  15   15 

Mezei és erdei élőhelyek         16  16   16 

Vizes élőhelyek           0 13  13 

Vadvédelem. Vadra ve-
szélyes technológiák 

          0 18  18 

Élőhely fejlesztési és gaz-
dálkodási gyakorlat 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 36 0 72  0 0  0 31 139 

0 139 

0 0 139 

Növénytani gyakorlat  36  36       72   72 

Talajtani gyakorlat    36       36   36 

Élőhelyfejlesztési gyakor-
lat 

         31 31   31 

1
1

6
0

6
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6
 M

ű
sz

ak
i é

s 
já

rm
ű

ve
ze

té
si

 is
m

er
et

ek
 

Géptan 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 108 0  0 0  0 0 108 

0 108 

47 0 155 

Anyagismeret, Gépele-
mek ismerete 

  40        40   40 

Motorok, Erőgépek isme-
rete 

  68        68   68 

Motorfűrész szerkezeté-
nek ismerete 

          0 16  16 

Vadgazdálkodásban hasz-
nálatos gépek ismeret 

          0 31  31 

Fegyver-lőszer ismeret 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

62 0 62 

Fegyverek csoportosí-
tása, kialakulása 

          0 8  8 

Sörétes és golyós és ve-
gyes csövű vadászfegyve-

rek 
          0 23  23 

Lőszer és ballisztikai is-
meretek 

          0 20  20 

Lövészsportok           0 11  11 

Közlekedési ismeret 

fő
 

sz
ak

-

ké
p

e-

sí
té

s 0 0 0 0  0 0  0 0 0 
0 0 

0 0 0 

Közlekedési ismeretek           0   0 
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Géptan gyakorlat 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 36  0 0  0 0 36 

0 36 

0 31 67 

Anyagismeret, Gépele-
mek ismerete 

   12       12   12 

Motorok, Erőgépek isme-
rete 

   24       24   24 

Motorfűrész szerkezeté-
nek ismerete 

          0  10 10 

Vadgazdálkodásban hasz-
nálatos gépek ismeret 

          0  21 21 

Fegyver-lőszer gyakorlat 

fő
 

sz
ak

-

ké
p

e-

sí
té

s 0 0 0 0  0 0  0 0 0 
0 0 

0 31 31 

Fegyver-lőszer gyakorlat           0  31 31 

Járművezetési ismeret 
gyakorlat 

fő
 s

za
kk

é-

p
es

ít
é

s 0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

0 0 0 

Járművezetési ismeret 
gyakorlat 

          0   0 
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o

lá
s 

Gallyazás, darabolás 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

93 0 93 

Gallyazás           0 20  20 

Darabolás           0 20  20 

Felkészítés           0 10  10 

Készletezés           0 10  10 

Motorfűrész és motoros 
adapter ismeret 

          0 20  20 

Motorfűrész-karbantar-
tás 

          0 13  13 

Gallyazás, darabolás gya-
korlat 

fő
 s

za
kk

ép
e

sí
té

s 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

0 93 93 

Gallyazás           0  20 20 

Darabolás           0  20 20 

Felkészítés           0  10 10 

Készletezés           0  10 10 

Motorfűrész és motoros 
adapter ismeret 

          0  20 20 

Motorfűrész-karbantar-
tás 

          0  13 13 
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3. számú táblázat 
A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

 

32 850 01 Természetvédelmi munkatárs 417 óra 

 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázat-
ban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gya-
korlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányá-
nak a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pe-
dig ajánlás. 
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1.45 Mezőgazdasági gépésztechnikus (esti) 

Évfolyam 
13. 

évfolyam 
14. 

évfolyam 

2019/2020. X --- 

2020/2021. --- X 

 
 

évfolyam heti óraszám éves óraszám 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 
A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt 
követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszá-
mok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok osztha-
tósága miatt keletkezik! 
 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 60. § (8) Az esti oktatás munkarendje szerint 
folyó oktatás esetében a tanórák számának a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás mun-
karendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább ötven százalékát, levelező oktatás ese-
tében legalább tíz százalékát el kell érnie. Más sajátos munkarend szerint is folyhat az oktatás, ha 
a tanulónak tanórai foglalkozáson egyáltalán nem kell részt vennie, továbbá, ha a tanórai foglal-
kozások száma nem éri el a levelező oktatásra meghatározott óraszámot. Más sajátos munkarend 
szerint folyik a felnőttoktatás különösen a távoktatási formában. 
 
A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 
tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni év-
folyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 
első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rend-
szere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra 
jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 
1/13. 2/14. 

e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre 
vonatkozó: 

Összesen 
17 

(8,5) 
12 
(6) 160 

(80) 

17 
(8,5) 

14 
(7) 

Összesen 
29 

(14,5) 
31 

(15,5) 

11499-12 Foglalkozta-
tás II. 

Foglalkoztatás II.    0,5/0,5  

11498-12 Foglalkozta-
tás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.    2/1  

11500-12 Munkahelyi 
egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5/0,5   0,5/0,5  

10925-16 Agrárműszaki 
alapok 

Géprajz, gépelemek, mechanika 4,5/2,5     

Anyagismeret 1,5/1     

Agrárműszaki alapok szakmai gyakorlat  4    

10975-16 Agrárműszaki 
erőforrások 

Erőgépek 4/2   2/1  

Erőgépek szakmai gyakorlat  4,5/2,5   3/1,5 

11049-16 Mezőgazda-
sági termelés gépei 

Munkagépek 1/0,5   4/2  

Munkagépek szakmai gyakorlat     4/2 

11050-16 Gépek üze-
meltetése a mezőgaz-

daságban 

Gépek üzemeltetése    3,5/1,5  

Gépjavítás    2,5/1  

Gépek üzemeltetése szakmai gyakorlat     7/3,5 

11908-16 Mezőgazda-
sági ismeretek 

Mezőgazdasági ismeretek 2/1   2/1  

Mezőgazdasági ismeretek szakmai gya-
korlat 

 1,5/1    

11906-16 Agrárvállal-
kozási, kereskedelmi is-

meretek 

Gazdálkodási alapismeretek 3,5/2     

Gazdálkodási alapgyakorlatok  2/1    

11906-16 Agrárvállal-
kozási, kereskedelmi is-

meretek 

Gazdálkodási ismeretek      

Gazdálkodási gyakorlatok      

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése      

 
A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) be-
kezdésének 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 arányá-
nak a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 
1/13. 2/14. A két évfolyamos 

szakképzés ösz-
szes óraszáma 

e gy ögy e gy 

A fő szakképe-sítésre 
vonatkozó: 

Összesen 612 432 
160 

526 434 

2004 
Összesen 1044 960 

Elméleti óraszámok (arány ögy-vel) 1138 óra (52,6%) 

Gyakorlati óraszámok (arány ögy-vel) 866 óra (47,4%) 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 0 0  15 0 15 

Munkajogi alapismeretek 0 0  4 0 4 

Munkaviszony létesítése 0 0  4 0 4 

Álláskeresés 0 0  4 0 4 

Munkanélküliség 0 0  3 0 3 

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érett-
ségire épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I. 0 0  62/31 0 62/31 

Nyelvtani rendszerezés 1 0 0  8/4 0 8/4 

Nyelvtani rendszerezés 2 0 0  8/4 0 8/4 

Nyelvi készségfejlesztés 0 0  23/12 0 23/12 

Munkavállalói szókincs 0 0  23/11 0 23/11 

11500-12 Munkahelyi 
egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 18 0  15 0 33 

Munkavédelmi alapismeretek 4 0  3 0 7 

Munkahelyek kialakítása 4 0  3 0 7 

Munkavégzés személyi feltételei 2 0  2 0 4 

Munkaeszközök biztonsága 2 0  2 0 4 

Munkakörnyezeti hatások 2 0  2 0 4 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4 0  3 0 7 

10925-16 Agrármű-
szaki alapok 

Géprajz, gépelemek, mechanika 162/90 0  0 0 162/90 

Műszaki dokumentációk 28 0  0 0 28 

Műszaki alapmérések 8 0  0 0 8 

Gépelemek igénybevételének módjai 8 0  0 0 8 

Kötőgépelemek 22 0  0 0 22 

Tengelyek, tengelykötések, csapágyak, csap-
ágyazások 

24 0  0 0 24 

Rugók 4 0  0 0 4 

Tengelykapcsolók, fékek 18 0  0 0 18 

Vezetékelemek és kötéseik 6 0  0 0 6 
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Hajtások 14 0  0 0 14 

Keretszerkezetek, hajtóművek, szivattyúk 6 0  0 0 6 

Statikai alapfogalmak 4 0  0 0 4 

Tartók statikája 10 0  0 0 10 

Szilárdságtan 10 0  0 0 10 

Anyagismeret 54 0  0 0 54 

Metallográfiai alapismeretek 8 0  0 0 8 

Fémek és ötvözeteik 18 0  0 0 18 

Nemfémes anyagok 10 0  0 0 10 

Tüzelő- és kenőanyagok 6 0  0 0 6 

Fémek alakítása 12 0  0 0 12 

Agrárműszaki alapok szakmai gyakorlat 0 144  0 0 144 

Műhely megismerése, előrajzolás 0 6  0 0 6 

Fémipari alapműveletek 0 22  0 0 22 

Kötések 0 10  0 0 10 

Mérések 0 10  0 0 10 

Korrózió elleni védelem 0 4  0 0 4 

Melegüzemi technológiák alkalmazása 0 10  0 0 10 

Lánghegesztés 0 10  0 0 10 

Ívhegesztés 0 16  0 0 16 

Hajtóművek szerelése, javítása 0 10  0 0 10 

Gépi forgácsolás alapjai 0 8  0 0 8 

Köszörülés 0 4  0 0 4 

Esztergályozás 0 24  0 0 24 

Marás, gyalulás 0 10  0 0 10 

10975-16 Agrármű-
szaki erőforrások 

Erőgépek 144/72 0  62/31 0 206/103 

Belsőégésű motorok szerkezeti felépítése 6/3 0  0 0 6/3 

Belsőégésű motorok működése 6/3 0  0 0 6/3 

Belsőégésű motorok tüzelőanyag-ellátása 12/6 0  0 0 12/6 

Belsőégésű motorok szabályozása 4/2 0  0 0 4/2 

Belsőégésű motorok kenése és hűtése 4/2 0  0 0 4/2 

Közlekedési ismeretek 40/20 0  0 0 40/20 

Agrárműszaki erőforrások mechanikus teljesít-
mény-átvitele 

12/6 0  0 0 12/6 

Agrárműszaki erőforrások hidraulikus teljesít-
mény-átvitele 

10/5 0  0 0 10/5 
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Agrárműszaki erőforrások járószerkezete és kor-
mányzása 

8/4 0  0 0 8/4 

Alváz és felépítmény 6/3 0  0 0 6/3 

Vonó- és függesztő szerkezetek 6/3 0  0 0 6/3 

Agrárműszaki erőforrások fékezése 16/8 0  0 0 16/8 

Agrárműszaki erőforrások elektromos berende-
zései 

14/7 0  12/6 0 26/13 

Egyéb agrárműszaki erőforrások 0 0  7/3,5 0 7/3,5 

Agrárműszaki erőforrások karbantartása 0 0  8/4 0 8/4 

Új és javított gépek bejáratása, korrózióvéd-
elme, gépek tárolása 

0 0  4/2 0 4 

Karbantartás és javítás szervezése 0 0  4/2 0 4 

Mezőgazdasági erőgépek részegységeinek javí-
tása 

0 0  20/10 0 20 

Egyéb agrárgazdasági erőgépek javítása 0 0  7/3,5 0 7/3,5 

Erőgépek szakmai gyakorlat 0 162/90  0 93/48 255138 

Motorok szerkezeti felépítése 0 18  0 0 18 

Tüzelőanyag ellátó rendszerek kialakítása 0 18  0 0 18 

Kenési és hűtési rendszerek 0 5  0 0 5 

Agrárműszaki erőforrások mechanikus teljesít-
mény-átviteli rendszerei 

0 8  0 0 8 

Agrárműszaki erőforrások hidraulikus teljesít-
mény-átviteli rendszerei 

0 8  0 0 8 

Vonó és függesztő-szerkezetek 0 6  0 0 6 

Járó- és kormányszerkezetek 0 12  0 0 12 

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 0 15  0 0 15 

Alváz és felépítmény 0 3  0 0 3 

Agrárműszaki erőforrásokon és munkagépeken 
alkalmazott fékszerkezetek 

0 28  0 0 28 

Agrárműszaki erőforrások elektromos berende-
zései 

0 41  0 0 41 

Egyéb agrárműszaki erőforrások kialakítása, ja-
vítása 

0 0  0 24/12 24 

Mezőgazdasági erőgépek részegységeinek javí-
tása 

0 0  0 39/19 39 

Agrárgazdasági erőgépek karbantartása 0 0  0 21/12 21 



 

202 

Új és javított gépek bejáratása, korrózióvéd-
elme, gépek tárolása 

0 0  0 9/5 9 

11049-16 Mezőgazda-
sági termelés gépei 

Munkagépek 36/18 0  124 0 160 

Tápanyag visszapótlás gépei 7 0  0 0 7 

Talajművelés gépei 9 0  0 0 9 

Vetés, ültetés, palántázás gépei 12 0  0 0 12 

Növényvédelem gépei 8 0  0 0 8 

Öntözés gépei 0 0  5 0 5 

Szálastakarmányok betakarításának gépei 0 0  12 0 12 

Gabona betakarítás gépei 0 0  14 0 14 

Kukorica betakarítás gépei 0 0  5 0 5 

Szemes termények utókezelésének gépei 0 0  8 0 8 

Burgonya betakarítás gépei 0 0  4 0 4 

Cukorrépa betakarítás gépei 0 0  8 0 8 

Ipari növények betakarításának gépei 0 0  8 0 8 

Zöldség, gyümölcs betakarítás és feldolgozás gé-
pei 

0 0  10 0 10 

Szállítás és anyagmozgatás gépei 0 0  10 0 10 

Az állattartás épületei és gépei 0 0  14 0 14 

Mezőgazdasági munkagépek karbantartása 0 0  6 0 6 

Új és javított gépek bejáratása, korrózió véd-
elme, gépek tárolása 

0 0  6 0 6 

Mezőgazdasági munkagépek részegységeinek 
javítása 

0 0  14 0 14 

Munkagépek szakmai gyakorlat 0 0  0 124/62 124/62 

Tápanyag visszapótlás gépei 0 0  0 4/2 4/2 

Talajművelés gépei 0 0  0 12/6 12/6 

Vetés, ültetés, palántázás gépei 0 0  0 8/4 8/4 

Növényápolás gépei 0 0  0 4/2 4/2 

Öntözés gépei 0 0  0 4/2 4/2 

Szálastakarmány betakarítás gépei 0 0  0 4/2 4/2 

Gabona betakarítás gépei 0 0  0 12/6 12/6 

Kukorica betakarítás gépei 0 0  0 4/2 4/2 

Szemestermények utókezelésének gépei 0 0  0 4/2 4/2 

Burgonya betakarításának gépei 0 0  0 4/2 4/2 

Cukorrépa betakarításának gépei 0 0  0 4/2 4/2 
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Ipari növények betakarításának gépei 0 0  0 8/4 8/4 

Zöldség, gyümölcs betakarítás és feldolgozás gé-
pei 

0 0  0 8/4 8/4 

Szállítás és anyagmozgatás gépei 0 0  0 8/4 8/4 

Az állattartás épületei és gépei 0 0  0 12/6 12/6 

Mezőgazdasági munkagépek karbantartása 0 0  0 8/4 8/4 

Új és javított gépek bejáratása, korrózió véd-
elme, gépek tárolása 

0 0  0 4/2 4/2 

Mezőgazdasági munkagépek részegységeinek 
javítása 

0 0  0 12/6 12/6 

11050-16 Gépek üze-
meltetése a mezőgaz-

daságban 

Gépek üzemeltetése 0 0  108/46 0 108/46 

Tápanyag visszapótlás gépeinek üzemeltetése 0 0  5 0 5 

Talajművelés gépeinek üzemeltetése 0 0  6 0 6 

Vetés, ültetés, palántázás gépeinek üzemelte-
tése 

0 0  8 0 8 

Növényápolás gépeinek üzemeltetése 0 0  6 0 6 

Öntözés gépeinek üzemeltetése 0 0  4 0 4 

Szálastakarmányok betakarítása, gépeinek üze-
meltetése 

0 0  12 0 12 

Gabona betakarítása, gépeinek üzemeltetése 0 0  12 0 12 

Szemes termények utókezelése, gépeinek üze-
meltetése 

0 0  5 0 5 

Burgonya betakarítása, gépeinek üzemeltetése 0 0  4 0 4 

Ipari és egyéb növények betakarítása, gépeinek 
üzemeltetése 

0 0  8 0 8 

Zöldség- és gyümölcs-betakarítás, feldolgozás 
gépeinek üzemeltetése 

0 0  10 0 10 

Szállítás és anyagmozgatás gépeinek üzemelte-
tése 

0 0  10 0 10 

Az állattartás épületei és gépeinek üzemelte-
tése 

0 0  18 0 18 

Gépjavítás 0 0  78/31 0 78/31 

Gépjavítás alapjai 0 0  20 0 20 

Mezőgazdasági gépek állapotváltozásának for-
mái 

0 0  10 0 10 

Műszaki állapotváltozások mérése, gépek diag-
nosztizálása 

0 0  24 0 24 
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Gépjavítás technológiai eljárásai 0 0  24 0 24 

Gépek üzemeltetése szakmai gyakorlat 0 0  0 217/108 217/108 

Tápanyag visszapótlás gépeinek beállítása és 
üzemeltetése 

0 0  0 14 14 

Talajművelés gépeinek beállítása és üzemelte-
tése 

0 0  0 14 14 

Vetés, ültetés, palántázás gépeinek beállítása és 
üzemeltetése 

0 0  0 14 14 

Növényápolás gépeinek beállítása és üzemelte-
tése 

0 0  0 7 7 

Öntözés gépeinek üzemeltetése 0 0  0 7 7 

Szálastakarmányok betakarítása, gépeinek beál-
lítása és üzemeltetése 

0 0  0 14 14 

Gabona betakarítása, gépeinek beállítása és 
üzemeltetése 

0 0  0 21 21 

Szemes termények utókezelése, gépeinek beál-
lítása és üzemeltetése 

0 0  0 7 7 

Burgonya betakarítása, gépeinek beállítása és 
üzemeltetése 

0 0  0 7 7 

Ipari  és egyéb növények betakarítása, gépeinek 
beállítása és üzemeltetése 

0 0  0 14 14 

Zöldség, gyümölcs betakarítás és feldolgozás gé-
peinek beállítása és üzemeltetése 

0 0  0 7 7 

Szállítás és anyagmozgatás gépeinek üzemelte-
tése 

0 0  0 14 14 

Állattartás épületei és gépeinek előkészítése, 
beállítása és üzemeltetése 

0 0  0 14 14 

Gépjavítás alapjai 0 0  0 21 21 

Mezőgazdasági gépek állapotfelmérése, diag-
nosztizálása 

0 0  0 21 21 

Gépek javítása során alkalmazott technológiai 
eljárások 

0 0  0 21 21 

11908-16 Mezőgazda-
sági ismeretek 

Mezőgazdasági ismeretek 72/36 0  62/31 0 134/67 

Növények életműködése, környezete 12 0  8 0 20 

Talajtan, talajművelés, trágyázás 16 0  16 0 32 

Vetés, ültetés, növényápolás 16 0  10 0 26 

Betakarítás, termesztési módok 10 0  10 0 20 
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Állattartási alapismeretek 12 0  10 0 22 

Fontosabb haszonállatok jellemzői 6 0  8 0 14 

Mezőgazdasági ismeretek szakmai gyakorlat 0 54/36  0 0 54/36 

Növények életműködése, környezete 0 6/4  0 0 6/4 

Talajtan, talajművelés, trágyázás 0 14/4  0 0 14/4 

Vetés, ültetés, növényápolás 0 10/6  0 0 10/6 

Betakarítás, termesztési módok 0 8/6  0 0 8/6 

Állattartási alapismeretek 0 8/6  0 0 8/6 

Fontosabb haszonállatok jellemzői 0 8/6  0 0 8/6 

11906-16 Agrárvállal-
kozási, kereskedelmi is-

meretek 

Gazdálkodási alapismeretek 126/72 0  0 0 126 

A gazdálkodás alapismeretei 24 0  0 0 24 

Vállalkozási alapismeretek 30 0  0 0 30 

Mezőgazdasági vállalkozások sajátosságai 23 0  0 0 23 

Marketing, fogyasztóvédelem 21 0  0 0 21 

A mezőgazdasági vállalkozások, termékek mar-
ketingje 

19 0  0 0 19 

Európai Uniós ismeretek 9 0  0 0 9 

Gazdálkodási alapgyakorlatok 0 72/36  0 0 72 

Adózási ismeretek 0 8/4  0 0 8 

Vállalkozás gyakorlata 0 12/6  0 0 12 

A vállalkozás működtetése során szükséges kal-
kulációk 

0 8/4  0 0 8 

Tervezési gyakorlat 0 10/5  0 0 10 

Pályázatkészítési gyakorlat 0 8/4  0 0 8 

Mezőgazdasági vállalkozás marketing tevékeny-
sége 

0 10/5  0 0 10 

Adminisztráció 0 12/6  0 0 12 

Kommunikáció 0 4/2  0 0 4 

11906-16 Agrárvállal-
kozási, kereskedelmi is-

meretek 

Gazdálkodási ismeretek 0 0  0 0 0 

A gazdálkodás alapismeretei 0 0  0 0 0 

Vállalkozási alapismeretek 0 0  0 0 0 

Mezőgazdasági vállalkozások sajátosságai 0 0  0 0 0 

Marketing, fogyasztóvédelem 0 0  0 0 0 

A mezőgazdasági vállalkozások, termékek mar-
ketingje 

0 0  0 0 0 

Európai uniós ismeretek 0 0  0 0 0 
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Gazdálkodási gyakorlatok 0 0  0 0 0 

Adózási ismeretek 0 0  0 0 0 

Vállalkozás gyakorlata 0 0  0 0 0 

A vállalkozás működtetése során szükséges kal-
kulációk 

0 0  0 0 0 

Tervezési gyakorlat 0 0  0 0 0 

Pályázatkészítési gyakorlat 0 0  0 0 0 

Mezőgazdasági vállalkozás marketing tevékeny-
sége 

0 0  0 0 0 

Adminisztráció 0 0  0 0 0 

Kommunikáció 0 0  0 0 0 

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 0 0  0 0 0 
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3. számú táblázat 
A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

 

51 621 01 Agrár vállalkozó 222 óra 

Helyi tanterv szerint 231 óra 

 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázat-
ban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gya-
korlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányá-
nak a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pe-
dig ajánlás. 
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1.46 Vadgazdálkodási technikus (esti) 

Évfolyam 
13. 

évfolyam 
14. 

évfolyam 

2019/2020. X --- 

2020/2021. --- X 

2021/2022. --- --- 

2022/2023. --- --- 

2023/2024. --- --- 

 
 

évfolyam heti óraszám éves óraszám 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 
A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt 
követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszá-
mok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok osztha-
tósága miatt keletkezik! 
 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 60. § (8) Az esti oktatás munkarendje szerint 
folyó oktatás esetében a tanórák számának a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás mun-
karendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább ötven százalékát, levelező oktatás ese-
tében legalább tíz százalékát el kell érnie. Más sajátos munkarend szerint is folyhat az oktatás, ha 
a tanulónak tanórai foglalkozáson egyáltalán nem kell részt vennie, továbbá, ha a tanórai foglal-
kozások száma nem éri el a levelező oktatásra meghatározott óraszámot. Más sajátos munkarend 
szerint folyik a felnőttoktatás különösen a távoktatási formában. 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  
1/13. 2/14. 

e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonat-
kozó: 

Összesen 
A tantárgy kapcsolódása 

20 (10) 10 (5) 
160 

19 (10) 10 (5) 

Összesen 30 (15) 29(15) 

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. fő szakképesítés    0,5 (0,5)  

11498-12 Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő képzések 

esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés    2 (1)  

11624-16 Természetvédelmi 
alapok 

Mezőgazdasági és erdészeti ismeretek 
32 850 01 Természetvédelmi 

munkatárs 
     

Természettudományos ismeretek 
32 850 01 Természetvédelmi 

munkatárs 
     

Természetvédelmi ismeretek 
32 850 01 Természetvédelmi 

munkatárs 
     

Természetvédelmi alapok gyakorlat 
32 850 01 Természetvédelmi 

munkatárs 
     

11607-16 Vadászati állattan 

Állattan fő szakképesítés 4 (2)     

Vadegészségtan fő szakképesítés    2 (1)  

Kinológia fő szakképesítés    1 (0,5)  

Vadászati állattan gyakorlat fő szakképesítés  3 (1,5)   1 (0,5) 

11609-16 Vadtenyésztés 

Apróvadtenyésztés fő szakképesítés 2 (1)     

Nagyvadtenyésztés fő szakképesítés    1 (0,5)  

Vadtenyésztés gyakorlat fő szakképesítés  1 (0,5)   1 (0,5) 

11608-16 Vadgazdálkodás, 
vadtakarmányozás 

Vadgazdálkodás fő szakképesítés 4 (2)     

Vadtakarmányozás fő szakképesítés 1 (0,5)   1 (0,5)  

Vadgazdálkodás, vadtakarmányozás gyakor-
lat 

fő szakképesítés  1 (0,5)   1 (0,5) 

11604-16 Állományhasznosí-
tás-vadászat 

Vadászat fő szakképesítés    2 (1)  

Vadászati jog fő szakképesítés    2 (1)  

Állományhasznosítás-vadászat gyakorlat fő szakképesítés     2 (1) 

11605-16 Élőhely fejlesztés és 
gazdálkodás 

Növénytan fő szakképesítés 4 (2)     

Talajtan fő szakképesítés 1 (0,5)     

Élőhelyfejlesztés fő szakképesítés 1 (0,5)   1 (0,5)  

Élőhely fejlesztési és gazdálkodási gyakorlat fő szakképesítés  4 (2)    
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11606-16 Műszaki és járműve-
zetési ismeretek 

Géptan fő szakképesítés 3 (1,5)   1,5 (1)  

Fegyver-lőszer ismeret fő szakképesítés    2 (1)  

Közlekedési ismeret fő szakképesítés      

Géptan gyakorlat fő szakképesítés  1 (0,5)   1 (0,5) 

Fegyver-lőszer gyakorlat fő szakképesítés     1 (0,5) 

Járművezetési ismeret gyakorlat fő szakképesítés      

10980-12  Gallyazás, darabolás 
Gallyazás, darabolás fő szakképesítés    3 (1,5)  

Gallyazás, darabolás gyakorlat fő szakképesítés     3 (1,5) 

 
A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű okta-
tásra 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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1.47 Szakgimnáziumi képzések 2016. 09. 01. 

1.47.1 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

Évfolyam 
9. 

évfolyam 
10. 

évfolyam 
11. 

évfolyam 
12. 

évfolyam 
13. 

évfolyam 

2016/2017. X --- --- --- --- 

2017/2018. X X --- --- --- 

2018/2019. --- X X --- --- 

2019/2020. --- --- X X --- 

2020/2021. --- --- --- X X 

 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 

évfolyam heti óraszám éves óraszám 

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 
Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a szak-
gimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően vá-
lasztható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolya-
mon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 
programjában kell rendelkezni. 
 

évfolyam heti óraszám éves óraszám 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 
(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt 
követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszá-
mok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma és az óraszámok osztható-
sága miatt keletkezik!) 
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Közismereti óraterv 
(Agrárgépész XXXI. ágazat esetében) 
 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 
9-12. óra-
szám ösz-

szesen 
13. évf. 

13. évf. 
óraszám 
összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika - - - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek - - 1 - 36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 -** -** 

Kötelező komplex természettu-
dományos tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 
Fizika 

- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható tantárgy: 
Emelt szintű érettségi vagy Ide-

gen nyelv vagy Kémia, vagy Infor-
matika vagy Szakmai tantárgy* 

- - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) szakképesí-
tés 

8 8 7 7 
(1045+453) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében meg-
szerezhető szakképesítés 

3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35  35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31  31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

*Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható. 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

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

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óra-
szám 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozóan: 
Összesen 4,5 6,5 

5,5 
(6,5) 

5,5 
140 

5 5 
140 

5,5 4,5 16 15 

Összesen 11 11 (12) 10 10 31 

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

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettsé-
gire épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.           2  

11500-12 Munkahelyi egészség és 
biztonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5          0,5  

11906 -16 Agrárvállalkozási, kereske-
delmi ismeretek 

Gazdálkodási ismeretek 1  1,5   2   0,5    

Gazdálkodási alapgyakorlatok  2  2   2 (1)   1,5   

10925-16 Agrárműszaki alapok 

Géprajz, gépelemek, mechanika 1  1   1   1    

Anyagismeret 1            

Agrárműszaki alapok szakmai gyakorlat  2  1   2 (3)      

10975-16 Agrárműszaki erőforrások 
Erőgépek   2   1   2  1  

Erőgépek szakmai gyakorlat  1  1,5   1   2  4 

11049-16 Mezőgazdasági termelés 
gépei 

Munkagépek   1+1   1   1  5  

Munkagépek szakmai gyakorlat    1      1  4 

11050-16 Gépek üzemeltetése a me-
zőgazdaságban 

Gépek üzemeltetése           7  

Gépek üzemeltetése szakmai gyakorlat            7 

11908-16 Mezőgazdasági ismeretek 
Mezőgazdasági ismeretek 1        1    

Mezőgazdasági ismeretek szakmai gya-
korlat 

 1,5           

A zöld színnel jelzett óraszámok a mellék-szakképesítés miatti óraszám-változásokat jelentik! 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

9. 10. 11. 12. 

Szak-
gimnázi-

umi 
képzés 
összes 

óra-
száma 

Érett-
ségi 

vizsga 
kereté-

ben 
megsze-
rezhető 
szakké-
pesítés-
hez kap-
csolódó 
óraszám 

Fő szak-
képesí-
téshez 

kapcso-
lódó 

összes 
óraszám 

5/13. 

A szak-
képzés 
összes 

óra-
száma 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy 

A
 f

ő
 s

za
kk

ép
e

sí
-

té
sr

e 
vo

n
at

ko
zó

: Összesen 126 162 144 160 
140 

108 108 
140 

156 94 

1058 442 1058 

496 465 

2022 

Összesen 288 304 216 250 961 

Elméleti óraszámok (arány 
ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 1033 óra (44,9%) 
 

Gyakorlati óraszámok 
(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 989 óra (55,1%) 

1
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 II
. Foglalkoztatás II. 0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

15 0 15 

Munkajogi alapismeretek           0 4  4 

Munkaviszony létesítése           0 3  3 

Álláskeresés           0 4  4 

Munkanélküliség           0 4  4 
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 I.
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Foglalkoztatás I. 0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 1           0 8  8 

Nyelvtani rendszerezés 2           0 8  8 

Nyelvi készségfejlesztés           0 22  22 

Munkavállalói szókincs           0 24  24 
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g Munkahelyi egészség és 
biztonság 

18 0 0 0  0 0  0 0 18 

0 18 

16 0 34 

Munkavédelmi alapismere-
tek 

4          4 4  8 

Munkahelyek kialakítása 4          4 4  8 

Munkavégzés személyi fel-
tételei 

2          2 2  4 

Munkaeszközök biztonsága 2          2 2  4 
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Munkakörnyezeti hatások 2          2 2  4 

Munkavédelmi jogi ismere-
tek 

4          4 2  6 
1

1
9

0
6
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Gazdálkodási ismeretek 36 0 54 0  72 0  16 0 178 

178 0 

0 0 178 

Agrárvállalkozási ismeretek 20  18        38   38 

Vállalkozási alapismeretek   36        36   36 

Mezőgazdasági vállalkozá-
sok sajátosságai 

     18     18   18 

Marketing      32     32   32 

A mezőgazdasági vállalko-
zások marketingje 

     22   16  38   38 

Európai uniós ismeretek 16          16   16 

Gazdálkodási alapgyakor-
latok 

0 72 0 72  0 72  0 48 264 

264 0 

0 0 264 

Adózási ismeretek    12   15    27   27 

Vállalkozás gyakorlása  72     45    117   117 

Mezőgazdasági vállalkozás 
marketing tevékenysége 

         48 48   48 

Adminisztráció    60       60   60 

Kommunikáció       12    12   12 
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Géprajz, gépelemek, 
mechanika 

36 0 36 0  36 0  32 0 140 

0 140 

0 0 140 

Műszaki dokumentációk 24          24   24 

Műszaki alapmérések 12          12   12 

Gépelemek igénybevételé-
nek módjai 

  10        10   10 

Kötőgépelemek   22        22   22 

Tengelyek, tengelykötések, 
csapágyak, csapágyazások 

  4   14     18   18 

Rugók      4     4   4 

Tengelykapcsolók, fékek      14     14   14 

Vezetékelemek és kötéseik      4   2  6   6 

Hajtások         7  7   7 

Statikai alapfogalmak         7  7   7 

Statikai alapfogalmak         1  1   1 

Tartók statikája         6  6   6 

Szilárdságtan         5  5   5 
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Keretszerkezetek, hajtó-
művek, szivattyúk 

        4  4   4 

Anyagismeret 36 0 0 0  0 0  0 0 36 

0 36 

0 0 36 

Metallográfiai alapismere-
tek 

6          6   6 

Fémek és ötvözetek 14          14   14 

Nem fémes anyagok 5          5   5 

Tüzelő és kenőanyagok 5          5   5 

Fémek alakítása 6          6   6 

Agrárműszaki alapok szak-
mai gyakorlat 

0 72 0 36  0 72  0 0 180 

0 180 

0 0 180 

Műhely megismerése, elő-
rajzolás 

 8         8   8 

Fémipari alapműveletek  36         36   36 

Kötések  18         18   18 

Mérések  10         10   10 

Korrózió elleni védelem    6       6   6 

Melegüzemi technológiák 
alkalmazása 

   18       18   18 

Lánghegesztés    6       6   6 

Ívhegesztés    6       6   6 

Hajtóművek szerelése       18    18   18 

Gépi forgácsolás alapjai       10    10   10 

Köszörülés       10    10   10 

Esztergályozás       22    22   22 

Marás, gyalulás       12    12   12 
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Erőgépek 0 0 72 0  36 0  62 0 170 

0 170 

31 0 201 

Belsőégésű motorok fel-
építése 

  6        6   6 

Belsőégésű motorok mű-
ködése 

  6        6   6 

Belsőégésű motorok tüze-
lőanyag-ellátása 

  11        11   11 

Belsőégésű motorok sza-
bályozása 

  4        4   4 

Belsőégésű motorok ke-
nése, hűtése 

  4        4   4 
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Közlekedési ismeretek      36     36   36 

Agrárműszaki erőforrások 
mechanikus teljesítmény-

átvitele 
  10        10   10 

Agrárműszaki erőforrások 
hidraulikus teljesítmény-

átviteli rendszerei 
  8        8   8 

Agrárműszaki erőforrások 
járószerkezete és kor-

mányzása 
  5      6  11   11 

Alváz és felépítmény         6  6   6 

Vonó- és függesztő szerke-
zet 

  2      3  5   5 

Agrárműszaki erőforrások 
fékezése 

  2      12  14   14 

Agrárműszaki erőforrások 
elektromos berendezései 

  4      20  24   24 

Egyéb agrárműszaki erő-
források 

  2      5  7   7 

Agrárműszaki erőforrások 
karbantartása 

  2      6  8   8 

Új és javított gépek bejára-
tása, korrózióvédelme, gé-

pek tárolása 
        4  4   4 

Karbantartás és javítás 
szervezése 

          0 4  4 

Mezőgazdasági erőgépek 
részegységeinek javítása 

  6        6 20  26 

Egyéb agrárgazdasági erő-
gépek javítása 

          0 7  7 

Erőgépek szakmai gyakor-
lat 

0 36 0 52  0 36  0 62 186 

0 186 

0 124 310 

Biztonsági ellenőrzés és 
üzemeltetés 

      36    36   36 

Motorok szerkezeti felépí-
tése 

 24  2       26   26 
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Tüzelőanyag ellátó rend-
szerek kialakításai 

 12  12       24   24 

Kenési és hűtési rendsze-
rek 

   6       6   6 

Agrárműszaki erőforrások 
mechanikus teljesítmény-

átviteli rendszerei 
   10       10   10 

Agrárműszaki erőforrások 
hidraulikus teljesítmény-

átviteli rendszerei 
   8       8   8 

Vonó és függesztő-szerke-
zetek 

   2      3 5   5 

Járó- és kormányszerkeze-
tek 

   2      12 14   14 

Alváz és felépítmény    1      3 4   4 

Agrárműszaki erőforráso-
kon és munkagépeken al-
kalmazott fékszerkezetek 

   2      26 28   28 

Agrárműszaki erőforrások 
elektromos berendezései 

   2      18 20  36 56 

Egyéb agrárműszaki erő-
források javítása 

   2       2  22 24 

Mezőgazdasági erőgépek 
részegységeinek javítása 

          0  36 36 

Agrárgazdasági erőgépek 
karbantartása 

   3       3  20 23 

Új és javított gépek bejára-
tása, korrózióvédelme, gé-

pek tárolása 
          0  10 10 
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 Munkagépek 0 0 36 0  36 0  31 0 103 

0 103 

155 0 258 

Tápanyag visszapótlás gé-
pei 

  12        12   12 

Talajművelés gépei   14        14   14 

Vetés, ültetés, palántázás 
gépei 

  10   8     18   18 

Növényvédelem gépei      12     12   12 

Öntözés gépei      6     6   6 
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Szálastakarmányok betaka-
rításának gépei 

     10   6  16   16 

Gabona betakarítás gépei         8  8 8  16 

Kukorica betakarítás gépei         5  5 5  10 

Szemes termények utóke-
zelésének gépei 

        5  5 5  10 

Burgonya betakarításának 
gépei 

        3  3 3  6 

Cukorrépa betakarításának 
gépei 

        4  4 4  8 

Ipari növények betakarítá-
sának gépei 

          0 18  18 

Zöldség, gyümölcs betaka-
rítás és feldolgozás gépei 

          0 20  20 

Szállítás és anyagmozgatás 
gépei 

          0 22  22 

Az állattartás épületei és 
gépei 

          0 25  25 

Mezőgazdasági munkagé-
pek karbantartása 

          0 10  10 

Új és javított gépek bejára-
tása, korrózió védelme, gé-

pek tárolása 
          0 10  10 

Mezőgazdasági munkagé-
pek részegységeinek javí-

tása 
          0 25  25 

Munkagépek szakmai gya-
korlat 

0 0 0 72  0 0  0 32 104 

0 104 

0 124 228 

Tápanyag visszapótlás gé-
pei 

   6      4 10   10 

Talajművelés gépei    16      6 22   22 

Vetés, ültetés, palántázás 
gépei 

   14      6 20   20 

Növényápolás gépei    6       6   6 

Öntözés gépei    4       4   4 

Szálastakarmányok betaka-
rításának gépei 

   6       6   6 
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Gabona betakarítás gépei    4      4 8   8 

Kukorica betakarítás gépei    4      2 6   6 

Szemes termények utóke-
zelésének gépei 

   4      2 6   6 

Burgonya betakarításának 
gépei 

   4      4 8   8 

Cukorrépa betakarításának 
gépei 

   4      4 8   8 

Ipari növények betakarítá-
sának gépei 

          0  16 16 

Zöldség, gyümölcs betaka-
rítás és feldolgozás gépei 

          0  12 12 

Szállítás és anyagmozgatás 
gépei 

          0  22 22 

Az állattartás épületei és 
gépei 

          0  22 22 

Mezőgazdasági munkagé-
pek karbantartása 

          0  12 12 

Új és javított gépek bejára-
tása, korrózió védelme, gé-

pek tárolása 
          0  8 8 

Mezőgazdasági munkagé-
pek részegységeinek javí-

tása 
          0  32 32 
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Gépek üzemeltetése 0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

217 0 217 

Tápanyag visszapótlás gé-
peinek üzemeltetése 

          0 6  6 

Talajművelés gépeinek 
üzemeltetése 

          0 8  8 

Vetés, ültetés, palántázás 
gépeinek üzemeltetése 

          0 10  10 

Növényápolás gépeinek 
üzemeltetése 

          0 8  8 

Öntözés gépeinek üzemel-
tetése 

          0 5  5 
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Szálastakarmányok betaka-
rításának gépeinek üze-

meltetése 
          0 14  14 

Gabona betakarítás gépei-
nek üzemeltetése 

          0 15  15 

Szemes termények utóke-
zelésének gépeinek üze-

meltetése 
          0 6  6 

Burgonya betakarításának 
gépeinek üzemeltetése 

          0 5  5 

Ipari növények és egyéb 
növények betakarításának 

gépei 
          0 10  10 

Zöldség, gyümölcs betaka-
rítás és feldolgozás gépei-

nek üzemeltetése 
          0 16  16 

Szállítás és anyagmozgatás 
gépeinek üzemeltetése 

          0 12  12 

Az állattartás épületei és 
gépeinek üzemeltetése 

          0 24  24 

Gépjavítás alapjai           0 20  20 

Mezőgazdasági gépek álla-
potváltozásának formái 

          0 10  10 

Műszaki állapotváltozások 
mérése, gépek diagnoszti-

zálása 
          0 24  24 

Gépjavítási technológiai el-
járások 

          0 24  24 

Gépek üzemeltetése szak-
mai gyakorlat 

0 0 0 0  0 0  0 0 0 

0 0 

0 217 217 

Tápanyag visszapótlás gé-
peinek üzemeltetése 

          0  12 12 

Talajművelés gépeinek 
üzemeltetése 

          0  16 16 

Vetés, ültetés, palántázás 
gépeinek üzemeltetése 

          0  16 16 
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Növényápolás gépeinek 
üzemeltetése 

          0  8 8 

Öntözés gépeinek üzemel-
tetése 

          0  6 6 

Szálastakarmányok betaka-
rításának gépeinek üze-

meltetése 
          0  14 14 

Gabona betakarítás gépei-
nek üzemeltetése 

          0  16 16 

Szemes termények utóke-
zelésének gépeinek üze-

meltetése 
          0  6 6 

Burgonya betakarításának 
gépeinek üzemeltetése 

          0  5 5 

Ipari növények és egyéb 
növények betakarításának 

gépei 
          0  18 18 

Zöldség, gyümölcs betaka-
rítás és feldolgozás gépei-

nek üzemeltetése 
          0  8 8 

Szállítás és anyagmozgatás 
gépeinek üzemeltetése 

          0  16 16 

Az állattartás épületei és 
gépeinek üzemeltetése 

          0  16 16 

Gépjavítás alapjai           0  20 20 

Műszaki állapotváltozások 
mérése, gépek diagnoszti-

zálása 
          0  20 20 

Gépjavítási technológiai el-
járások 

          0  20 20 

1
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 Mezőgazdasági ismeretek 36 0 0 0  0 0  31 0 67 

0 67 

0 0 67 

Növények életműködése, 
környezete 

4          4   4 

Talajtan, talajművelése, 
trágyázás 

10          10   10 

Vetés, ültetés, növényápo-
lás 

8          8   8 
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Betakarítás, termesztési 
módok 

14        4  18   18 

Állattartási alapismeretek         15  15   15 

Fontosabb haszonállatok 
jellemzői 

        12  12   12 

Mezőgazdasági ismeretek 
szakmai gyakorlat 

0 54 0 0  0 0  0 0 54 

0 54 

0 0 54 

Növények életműködése, 
környezete 

 6         6   6 

Talajtan, talajművelése, 
trágyázás 

 14         14   14 

Vetés, ültetés, növényápo-
lás 

 10         10   10 

Betakarítás, termesztési 
módok 

 8         8   8 

Állattartási alapismeretek  8         8   8 

Fontosabb haszonállatok 
jellemzői 

 8         8   8 

 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
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 szakképesí-
tésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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AZ ÉSZAKI ASZC BAROSS LÁSZLÓ MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM, 
SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM, KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI 

PROGRAMJA 

1.48 Kollégiumi feladatellátás az intézmény struktúrájában 

Intézményünk az Északi ASzC Baross László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kol-
légium. 
  

Feladat ellátási 
hely neve: 

Címe: 
Fenntartó megne-

vezése: 
Kollégiumi fé-

rőhelyek: 
Kollégium beiskolá-

zási körzete: 

Északi ASzC Baross 
László Mezőgazda-

sági Technikum, 
Szakképző Iskola és 

Kollégium 

4700 Mátészalka, 
Baross László 

utca 12-14 
Agrárminisztérium 137 fő 

Szabolcs-Szatmár 
Bereg megye terü-

lete, de más megyé-
ből és a határon túl-
ról is fogadunk diá-

kokat. 

 
A kollégiumunk diákjai 100%-ban saját intézményünk tanulói. Kollégiumi épületegységek száma: 
3, mely A / B / C épületből áll. Jelenleg az A épületet használjuk, ahol a fiuk az emeleten vannak 
elhelyezve, míg a lányok a földszinten. A B- épület leány kollégium, ami több leány tanuló esetén 
az ő elhelyezésüket biztosítaná.  A C- épület jelenleg tanügyi feladat ellátási hely.  

1.49 Jogi alapok 

A kollégium Program Tantervét intézményünk oktatótestülete a következő jogszabályi környe-
zet figyelembevételével készítette el: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 20/2012(VIII.31.) EMMI rendelet 

 Alapprogram a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet  

 A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja (59/2013 (VIII.9) EMMI rendelet) 

 326/2013(VIII.30) Korm. rendelete 

 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

 a kollégium alapdokumentumai 

 Program Tanterv 

 Iskolai SZMSZ 

 Kollégiumi Házirend 

1.50 Szülői, családi háttér: 

A tanulók jelentős része a társadalom perifériáján élő, hátrányos helyzetű családi környezetből 
érkezik. A családok általában előnytelen helyzetben vannak, mert megváltozott társadalmi hely-
zetükben a piacgazdaság „farkastörvényihez” nem tudnak alkalmazkodni. Közülük sokan tartoz-
nak a vegetáló, munkanélküli szegények közé, vagy a létminimum határán élő rokkantnyugdíja-
sok, vagy kisnyugdíjasok táborába.  
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A családok 20%-nak a létminimum körüli vagy létminimum alatti jövedelemmel kell beérni, akik-
nek komoly anyagi gondot jelent gyermekük iskoláztatása. 
Tanulmányi segítségre kevés családban számíthat a gyerek. Ennek legfőbb oka a szülők alacsony 
iskolai végzettsége, valamint elfoglaltságuk. 
Kollégistáink közel 2/3-a 50%-os étkezési kedvezményben részesül. 

1.51 A kollégium története: 

Az intézményünk alapítása után három évvel, 1930-ban újabb épületekkel bővült a gazdasági is-
kola, elkészültek a tanári lakások és az internátus. 
A bentlakásos tanulók száma először 20, majd később 35 tanuló volt. 
1952-ben az új nyolc tantermes tanügyi épület átadása a kollégium bővítését is jelentette, a kol-
légista tanulók száma elérte a 90-120 főt. 
A diákotthon valódi fellendülése az 1958-as tanévtől kezdődött, hangsúlyt kapott az oktatás mel-
lett a nevelői munka, a szabadidő tartalmas kitöltése. 
1962-ben a diákotthon elnyerte a „Kollégium” címet. Ekkor vette fel az iskolával együtt Baross 
László nevét. 
A kollégium Kölcsey Ferenc Ifjúsági Klubja 1980 óta háromszor „Kiváló”, kétszer „Aranykoszorú”, 
kétszer a „Terület Kiváló Klubja” címet nyerte el a megyei Klubtanácstól. 

1.52 Működésünk belső feltételrendszere 

Humánerőforrás 
A támogató oktatók képzettsége a jogszabályoknak megfelelő, munkájukat az abban foglaltak 
alapján végzik. Tevékenységüket a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, 
a szolidaritás erkölcsi és szellemi érték, az egyenlő bánásmód, valamint az egészséges életmódra 
és fenntartható fejlődésre nevelés határozzák meg.  A kollégium irányítását az iskola intézmény-
vezetője végzi. 
Az oktatótestület tagjai több éve dolgoznak pedagógusi munkakörben, kellően jártasak a peda-
gógiai és kollégiumi feladatok ellátásában, munkájukat hittel végzik. Rendszeres önképzéssel, 
szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkeznek. Képesek a 
nevelési folyamat megtervezésére, megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére, értékelésre, 
jártasak a különböző pedagógiai eljárások, módszerek alkalmazásában. Gyermekszeretők, nagy a 
kapcsolatteremtő képességük, váratlan feladatokra is motiválhatók. Egyéniségükkel, felkészült-
ségükkel, életmódjukkal követendő példát szolgálnak a diákok számára. Megfelelő empátiával 
rendelkeznek, pedagógiai kommunikációjukban a tanulók iránti tisztelet, szeretet, elkötelezett-
ség és bizalmat helyezik előtérbe. 
 
Szervezeti jellemzők 
A munkaközösség vezető az intézmény vezetőjének beszámol az elvégzett feladatokról, esemé-
nyekről. A végrehajtandó feladatokat közvetíti a támogató oktatók és tanulók felé.  
Helyzetünkből adódóan vannak célok, feladatok, melyet intézményi szinten tervezünk és valósí-
tunk meg, így programunkban sem szerepel külön. A munkaközösség vezető és a támogató okta-
tók rendszeresen tartanak munkaértekezletet.  
Az iskolai szülői értekezletek napján, fogadó órák alkalmával a támogató oktatók is a szülők ren-
delkezésére állnak, de más időpontokban is fogadjuk a szülőket, ha erre igény van. A munkakö-
zösség vezető együttműködő kapcsolatot tart fenn a Diákönkormányzat vezetőjével, valamint az 
őket segítő támogató oktatóval. Napi szinten közlik a diákoknak fontos információkat, ahol min-
dig van lehetőség bármilyen tanulókat érintő kérdést megbeszélni. Az információáramlás bizto-
sított és folyamatos. 
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Tárgyi, dologi eszközök 
A kollégium belső és külső környezete biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, a kollégis-
ták biztonságát, kényelmét, megfelel az otthonosság általános kritériumainak. Megteremti - a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően - a nyugodt tanulás, az önálló ismeretszerzés, a kulturális, 
a sport- és egyéb szabadidős tevékenységek, valamint a szakkörök működésének feltételeit. A 
kollégium gondoskodik a tanulók nyugodt pihenéséről, az egyéni visszavonulás lehetőségéről. 
Az arborétum jellegű parkkal övezett kastélyszerű intézmény Mátészalka város un. „Újtelep” vá-
rosrészén található. 
A tanügyi épület, a kollégium épületegységei (A, B, C), a szolgálati lakások szoros egységet alkot-
nak. 
1992-es felújítás és építés során adták át az új háromemeletes („A”) kollégiumi épületet. Mellette 
található a régi-felújított „B” épület - a lányok kollégiumi része - és a „C” épület, amit szintén 
felújítottak, jelenleg tanügyi feladat ellátási hely.  
 
„A” épület: földszint + három emelet 

 Stúdió 

 irodák 

  

 Vendégszobák 

 számítástechnika terem-társalgó 

 játékterem 

 mellékhelyiségek 

 hálószoba-elkülönítő betegszobák 
 
I. emelet helyiségei: 

 1 támogató oktatói szoba 

 teakonyha 

 11 három ágyas szoba 

 zuhanyzó 

 tanuló 

 Tv szoba 

 WC 
 
II.-III. emelet helyiségei: 

 12-12 három ágyas szoba 

 1-1 teakonyha 

 1 tanuló 

 Zuhanyzó 

 WC 
 
„B” épület: alagsor + magas földszint 

 1 ágyas hálószoba 

 1 támogató oktatói szoba 

 ételmelegítő-teakonyha 

 7 három ágyas hálószoba 
 
„C” épület: magas földszint 

 tanügyi feladat ellátási helyek 
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A kollégiumban található helyiségek összkomfortosak, funkciójuk ellátására alkalmasak. Tanuló-
inkat három ágyas szobákban helyezzük el. Minden szobában van hideg – és meleg vízszolgálta-
tás, személyenként szekrények, polcok, íróasztalok. A vizesblokkok, főzőhelyiségek, tanulószo-
bák, társalgók teszik komfortossá kollégistáink életét. Pihenőpadokkal ellátott parkunkban sé-
tára, kikapcsolódásra van lehetőségük diákjainknak. A kollégium mellett található kondicionáló 
terem, tornaterem, villanyfényes bitumenes kézilabdapálya sportolási lehetőségeket biztosít. Ta-
nulóink kikapcsolódását, valamint eredményes órai felkészültségét segítik a számítógéptermek.  
 
A kollégium nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései 
A kollégium alapfeladata, hogy biztosítsa a megfelelő lakhatási és tanulási feltételeket azon ta-
nulók számára, akiknek lakóhelyén nincs lehetőség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való 
jog érvényesítésére, a nemzetiségi oktatásra, illetve akiknek a családja nem tudja biztosítani a 
tanuláshoz szükséges körülményeket. 
A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy fenntartsa a társadalmi mobi-
litást: esélyeket teremtsen, biztosítsa a hozzáférést a jó minőségű tudáshoz, segítse a szociális, 
kulturális hátrányok leküzdését, a társadalmi integráció folyamatát. Fontos szerepe van az egész 
életen át tartó tanulás megalapozásában, a tanuláshoz szükséges készségek és képességek, a Nat 
-ban meghatározott kulcskompetenciák erősítésében, a tehetség felismerésében és fejlesztésé-
ben, a tanulók felzárkóztatásának segítésében. 
A kollégium tevékenysége során megteremti a feltételeket az tanulmányok sikeres folytatásához, 
kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, egyúttal szociális ellátást, biztonságot, valamint 
érzelmi védettséget is nyújt. 
A kollégium - megfelelő pedagógiai környezet biztosításával- elősegíti a társadalmi szerepek ta-
nulást, a diákok önszerveződése során kialakuló közösségekben az együttélés, az együttműködés, 
az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus technikáinak 
megismerését, gyakorlását, ezzel a kollégium hatékony támogatást nyújt a sikeres társadalmi be-
illeszkedéshez. 
A kollégiumi nevelés célja legfőképp a tanulók szocializációjának kiegyensúlyozott és egészséges 
fejlődésének, tanulásának a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének 
fejlesztése, kibontakoztatása. 
A kollégium - céljai elérése érdekében - diákközpontú, az egyén és a közösség harmóniáján ala-
puló környezetet és tevékenységrendszert alakít ki, melynek főbb alapelvei: 

 az alapvető emberi és szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető jogok érvénye-
sítése, 

 demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása, 

 a tanulók és közösségeik iránti felelősség a bizalom, szeretet, segítőkészség, 

 szakmai és intellektuális igényesség, kulturált stílus a oktató tevékenységében, 

 az alapvető erkölcsi normák érvényesítése, 

 az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevétele, 

 építkezés a tanulók aktivitására, öntevékenységére, önszervező képességére, 

 az integrált nevelés, az integrációt elősegítő pedagógiai módszerek alkalmazása, 

 a szülőkkel, a kollégiumhoz kapcsolódó iskolákkal, a társadalmi környezettel való konst-
ruktív együttműködés, 

 a nemzeti hagyományok megőrzése, a nemzeti azonosságtudat fejlesztése, 

 a nemzetiségi azonosságtudat tiszteletben tartása, ápolása. 
 
A kollégiumi nevelést és oktatást nemcsak a közneveléshez tartozó feladatok ellátásának tekint-
jük, hanem a szülői felügyelet körébe tartozó nevelő tevékenységben való aktív részvételnek is. 
Kiemelt figyelmet fordítunk tanulóink testi, érzelmi, értelmi, és erkölcsi fejlődésére. 
A kollégiumra jellemző: 
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 ahová hazamegy a tanuló az iskola után, 

 amely magában hordozza a jó család ismertetőjegyeit, 

 ahol a támogató oktató szigorúan követel, és következetessége szeretettel párosul, 

 amely igyekszik többlet lehetőséget nyújtani a tudás gyarapításához, 

 amely érdekes lakóhely tele tudás, képességfejlesztési alkalmakkal, kapcsolatteremtési 
lehetőségekkel, 

 amelynek, mint helyi társadalomnak a működése során - átélve, észrevétlenül - sajátítják 
el a diákok az érdekkifejezést, ütköztetés és érvényesítés demokratikus technikáit, a de-
mokrácia alapértékeit, 

 amely nemcsak a ma társadalmi minimumnak tekintett végzettséghez segíti eljuttatni a 
fiatalokat, hanem annál magasabb szintre is. 

 
A tanulóink iránt érzett felelősség jegyében kiemelt céljaink közé tartozik: 

 A kollégista személyiségének fejlesztése, adottságaik, képességeik kibontakoztatása, op-
timális szintre emelése, műveltségük gyarapítása, önművelésre való igény kialakítás. 

 Olyan erkölcsös, becsületes, jellemes, erős akaratú, önmagukkal és másokkal szemben 
igényes, önismerettel rendelkező, öntudatos, saját érdekeit, életprogramját megterem-
teni, érvényesíteni tudó, mások értékeivel és érdekeivel toleráns, egyéni és közösségi 
sikerességre törekvő, minden helyzetben viselkedni tudó, hazáját szerető magyar állam-
polgárok nevelése, akik az értékrendszerben meghatározott értékeket tisztelik, elfogad-
ják, magukénak tekintik. 

 A kollégista segítése a reális életpálya választásában, az arra való felkészülésben. 

 A kollégiumi csoportok, közösségek spontán alakulásának, fejlődésének elősegítése, ki-
alakítása, fejlesztése. 

 A kollégista felkészítése a közösséggel való pozitív viszony, a harmonikus társas kapcso-
latok, az együttműködés és a társadalmi aktivitás kialakítására. 

 A demokrácia működésének szabályaival, az érdekeltségek, az érdekütköztetések alkal-
mazásával, az önkormányzó képesség kialakításával, a felelős döntési helyzetekbe ho-
zással a növendékek felkészítése a társadalmi élet gyakorlatára, 

 A nevelés oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása, és a tehetség-
gondozás. 

 
A kollégium a szülővel és az iskolával együttműködve hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló eredmé-
nyesen fejezze be a tanulmányait választott iskolájában. 
A tanuló a kollégiumi nevelési folyamat során elsajátítja a társadalomba való beilleszkedéshez és 
a családi életben a hivatás gyakorlásában, az állampolgári létben az önálló életvitelhez szükséges 
alapvető ismereteket, képességeket, értékeket: 

 elsajátítja és követi az alapvető erkölcsi normákat, 

 képes az egészséges és kulturált életmód kialakítására, 

 sokoldalú képzettsége, műveltsége párosul az új ismeretek befogadásának és a folyama-
tos megújulásának a képességével, 

 kialakul reális társadalomképe, 

 rendelkezik az önszervezéshez, a demokratikus érdekérvényesítéshez szükséges képes-
ségekkel, 

 tudása versenyképes, önértékelő képességére, szakmai felkészültségére alapozva választ 
tud adni a szakmai kihívásokra, 

 képes az együttműködésre, az emberi kapcsolatok kialakítására és továbbépítésére, 

 másokhoz való viszonyában toleráns, empátiával rendelkezik, társadalmi szemléletét a 
szolidaritás jellemzi, 

 ismeri nemzetünk, nemzetiségeink kulturális, történelmi hagyományait. 
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A kollégiumi nevelés feladatai 
A kollégium, a kollégiumi jogviszony fennállása alatt biztosítja diákjai számára azok iskolai tanul-
mányai folytatásához szükséges kollégiumi feltételeket. 
A kollégium nevelés feladata különösen: 
 
A tanulás tanítása 
A kollégiumi nevelés feladata a diákok egyéni fejlődésének elősegítése, a hátránnyal küzdők fel-
zárkóztatása, a gyermekek tehetségének kibontakoztatása. Ennek érdekében a kollégium lehe-
tőséget biztosít az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek fejlesztésére, va-
lamint arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. Ezzel fej-
leszti a kreativitást, erősíti a tanulási motívumokat, az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés 
vágyát. Fontos, hogy a tanulók elsajátítsák az információkeresés különböző formáit az iskolai 
könyvtárban az egyéni fejlesztés elmélyítése érdekében, az információk megtalálásának célrave-
zető útjain keresztül. Törekszik a tanulási kudarcok okainak feltárására, azok kezelésére, a jó tel-
jesítményhez szükséges helyes énkép, a pozitív önértékelés kialakítására. Segíti a mindennapi 
feladatokra történő felkészülést. A kollégiumnak gondot kell fordítania arra, hogy az ismeretek 
elsajátítása közben a tanulásra belső igény ébredjen a tanulókban, mindennapi életük részévé 
váljon a tanulás. A tanulás tanítása, az ismeretszerzést elősegítő beállítódások kialakítása hatás-
sal lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 
 
Az erkölcsi nevelés 
A kollégium feladata az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása, valamint ezen 
normák beépülésének elősegítése a tanulók mindennapi életébe, személyiségükbe. Az erkölcsi 
nevelés legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen érték-konfliktusokra valamint azok ke-
zelésére, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési kérdéseire, problémáira. A kol-
légiumi közösség élete, a kollégiumi támogató oktatók példamutatása segítse elő a tanulók élet-
ében az olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, 
a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, 
a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás, az empátia, a szociális érzékeny-
ség. 
 
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
A kollégium az iskolai tanulmányokra alapozva, az kiegészítve segítse elő a nemzeti, népi kultú-
ránk értékeinek, hagyományainak megismerését. A kollégiumi foglalkozások keretében a diákok 
tanulmányozzák a magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, 
sportolók munkásságát. Sajátítsák el és gyakorolják azokat az ismereteket, egyéni és közösségi 
tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei meg-
ismerését, megbecsülését. A nevelés révén alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a haza-
szeretet érzése, és a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme, minden állampol-
gár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismer-
jék meg történelmét, sokszínű kultúráját. 
 
Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
A kollégiumi nevelés elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésé-
nek megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségét. Ezzel is erősíti a diákokban a 
nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremtve az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cse-
lekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az em-
beri méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A kol-
légium megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat 



 

230 

és kötelezettségeket. A közügyekben való aktív részvétel megkívánja a kreatív, önálló kritikai gon-
dolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a 
megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátításának folyamatában kiemelt szerepet és megfe-
lelő teret kap a kollégiumi diák-önkormányzati rendszer. 
 
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek nyújtásával a 
nevelés elősegíti, hogy kialakuljon az önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati alapjai. 
Kiemelt feladat a tanuló helyes, reális énképének, illetve önértékelésének kialakítása. Elő kell se-
gíteni a kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompeten-
ciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését, hozzá kell segíteni, 
hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés ké-
pességének, az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra.  A megalapozott ön-
ismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, 
a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 
 
A családi életre nevelés 
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, 
önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. Ezért a kollégium kitüntetett feladata a 
harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek, értékek megbecsülése. Ez segítsé-
get nyújt a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felme-
rülő konfliktusok kezeléséről. A kollégiumnak foglalkoznia kell a Nat-ban meghatározott szexuális 
nevelés kérdéseivel is. 
 
A testi és lelki egészségre nevelés 
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A kollé-
gium ösztönözze a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a 
stressz-kezelés módszereinek megismerésére és alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensú-
lyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. A kollégiumi tá-
mogató oktatók motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kiala-
kulásának megelőzésében.  A kollégium sportélete járuljon hozzá az egészséges életvitel, a helyes 
életmódminta kiválasztásához. Fontos, hogy a kollégium a diákok számára otthonos, egészséges, 
kulturált, esztétikus közeget biztosítson, ahol a tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fej-
leszti ízlésüket, igényességüket. 
 
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a tanulókban 
úgy, hogy önálló tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos igényeit, élethelyzetét. 
Ez a segítő magatartás fejleszti a diákokban az együttérzést, együttműködést, problémamegol-
dást és az önkéntes feladatvállalást, mely elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 
 
Fenntarthatóság, környezettudatosság 
A kollégiumi diáknak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelős-
ségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A kollégiumi nevelés során fel kell 
készíteni őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Töre-
kedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, me-
lyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb 
környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 
 
Pályaorientáció 
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A kollégiumnak- a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest- átfogó képet kell 
nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket (szakkörök, 
érdeklődési körök) kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmé-
lyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják későbbi hivatásukat, kivá-
laszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez 
megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttmű-
ködéssel, a vezetéssel és versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. A kol-
légium - a kollégium pedagógiai munkájával kapcsolatban álló iskolákkal együttműködve- valam-
ennyi tanulója számára lehetővé teszi egyes kiválasztott szakmák, hivatások megismerését, segíti 
a pályaválasztást, illetve a tanuló által választott életpályára való felkészülést. 
 
Gazdasági és pénzügyi nevelés 
A kollégiumnak, mint bentlakásos köznevelési intézmény sajátos adottságaiból adódóan segíteni 
kell, hogy a tanulók felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ész-
szerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Fontos, hogy tudják mérlegelni dön-
téseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú 
távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, 
egymásrautaltságát. A kollégium a diák-önkormányzati tevékenység működtetésé keresztül segíti 
az autonóm, felelős, a közösség érdekeit is figyelembe vevő magatartás és a körültekintő döntés-
hozás képességének kialakulását. 
 
Médiatudatosságra nevelés 
Fontos, hogy a tanulók értsék, az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra 
nevelés során az értelmező, kritikai beállítódás kialakításának nagy jelentősége van. A diákokkal 
ismertetni kell a média működésének és hatásmechanizmusának főbb törvényszerűségeit, a mé-
dia és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokat, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a 
bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módját. 

1.53 A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elvei 

A tanuló életrendje szervezésének pedagógiai elvei 
A kollégium - belső életének szabályozása során - biztosítja a diákok optimális testi-lelki fejlődé-
sének feltételeit, beleértve a rendszeres és egészséges étkezést, a tisztálkodást, az előírásoknak 
megfelelő egészségügyi ellátást. Figyelembe veszi a speciális tanulói, szülői és iskolai igényeket, 
valamint az intézményi hagyományokat, szokásokat is. A tanulók napi életének kereteit úgy szer-
vezi, hogy az egyes tevékenységek belső arányai - a jogszabályi keretek között - a tanulók egyéni 
és életkori sajátosságaihoz igazodjanak. 
A kollégiumi élet megszervezésében jelentős szerepet tölt be a kollégium diákönkormányzata. A 
kollégiumnak biztosítani kell, hogy a diákok választott tisztségviselőik révén részt vehessenek a 
tanulóközösségek mindennapi életével kapcsolatos célok kijelölésében, a feladatok végrehajtá-
sában, valamint az elért eredmények értékelésében. 
A kollégium életrendje igazodik az iskola működéséhez, figyelembe veszi a tanulás elsődlegessé-
gét, emellett megteremti a kereteket a pihenésre, szórakozásra és művelődésre is.  Az életrend 
rugalmas, figyelembe veszi a tanulók szokásait, igényeit. Az életkori, biológiai fejlődés figyelem-
bevételével biztosítja a meghatározott idejű zavartalan idejű pihenés, alvás feltételeit. 
Az életrend kialakításánál (a házirend, tevékenységek, programok szervezésénél) figyelembe kell 
venni: 

 a kötelező és szabadon választható foglalkozásokon való részvétel összhangját, 

 az egyéni és életkori sajátosságokat, 

 a diákok öntevékeny és önszervező képességét, 
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 az iskolával való együttműködés lehetőségének biztosítását. 
 
A kollégium biztosítja itt tartózkodásuk teljes ideje alatt a tanulók folyamatos pedagógiai felügye-
letét. A kollégiumba felvételt nyert tanulók a kollégiumi csoportba kerülnek. A kollégiumi csoport 
az Nkt. 4.§ 23. pontja szerint a kollégiumi tanulókból egy nevelési évre kialakított támogató ok-
tató vagy az intézmény vezetője által megbízott személy által irányított tanulóközösség. A kollé-
giumi csoport létszáma minimum 18 fő, maximum 26 fő, átlagosan 25 fő. 
A kollégiumi neveléshez és oktatáshoz, a szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozásokhoz, foglal-
kozási csoport szervezhető, mely legalább öt főből áll. 
A kollégium- igazodva a köznevelési törvény rendelkezéseihez és a KNOAP-hoz - a nevelési folya-
mat során a tanulói tevékenységeket- annak céljától, jellegétől függően- kollégiumi programok, 
csoportos és egyéni foglalkozások keretében szervezi.  
A kollégiumban a heti 14 óra/tanulócsoport képességfejlesztő foglalkozás mellett heti 10 óra/ta-
nulócsoport egyéni törődést biztosító vagy szabadidős foglalkozást kell tartani. 
A foglalkozások teljes időtartama 24 óra/hét/tanulócsoport. 
A tanulóknak összesen 13+1+1=15 óra foglalkozáson kell részt venniük hetente. 
A heti időkeret a kollégiumi feladatok, az egyes tanulócsoportok, tanítási év közben a tanítási 
hetek között átcsoportosítható 
A tematikus csoportfoglalkozások óraszáma a technikus képzésben résztvevő 13. évfolyamos kol-
légisták számára csak ajánlott. 
A csoportos foglalkozás min. létszáma: 5 fő. 
 
Kollégiumi foglalkozások órakerete 
A kollégium- a nevelési és oktatási feladatainak teljesítéséhez az Nkt. 28 § (1) bekezdésében me-
gahatározott időkeret (kollégiumi csoportonként heti 24 óra) terhére- a tanulók részére kollégi-
umi foglalkozásokat szervez. 
 

Foglalkozás típusa Fajtái  

a) Felkészítő foglalkozás egyéni és 
csoportos (kollégiumi csoporton-

ként heti 13 óra) 1 óra 45 perces és 
közte 2 szünetet kell tartani 

Rendszerese iskolai felkészülést 
biztosító 

Tanulószobai szilencium 
Egyéni és csoportos foglalkozások. 
A tanuló a szobájában vagy a tanu-
lóteremben tanul. A támogató ok-

tató ellenőrzi a felkészülést és szük-
ség szerint számonkéri a tanulót. 

Differenciált képességfejlesztő, te-
hetség kibontakoztató foglalkozás 

A támogató oktató a képességek 
eredménye alapján egyéni fejlesz-
tést folytat az érintett tanulókkal 

(felvételi, versenyfelkészítő foglal-
kozások) 

felzárkóztató, hátránykompenzáció Tantárgyi korrepetálás 

Tematikus csoportfoglalkozás 
Előírt témakörök és időkeretek kö-
zött szervezhető (3. sz. melléklet) 
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b) Csoportvezetői foglalkozás 
(kollégiumi csoportonként heti 1 

óra) (45 perces) 
Közösségi foglalkozás a kollégiumi 

csoport számára 

Közösségi foglalkozás a kollégiumi 
csoport számára 

A kollégiumi csoport életével kap-
csolatos feladatok, tevékenységek, 
események, problémák megbeszé-

lése, értékelése 

Diák önkormányzati tevékenység 
Diáktanács megbeszélései, rendez-
vények szervezése, lebonyolítása 

Diákfórumok 
Kollégiumi gyűlés, kisebb közössé-

gek szerinti megbeszélések. 

c) Szabadidő eltöltését szolgáló 
csoportos foglalkozás, tevékeny-

ség. Ezt a támogató oktató által irá-
nyított előre tervezett foglalkozást 
az éves tanulói foglalkozási tervben 
minden tanév elején megajánlott 
kínálatból választja ki a tanuló. A 
választását írásban kell jeleznie a 

támogató oktatóknál legkésőbb az 
adott tanév szeptember 30-áig. A 
foglalkozáson ezt követően a ta-
nuló köteles részt venni. A szaba-

don választható foglalkozások idő-
kerete: heti 1 óra 

Foglalkozások 
Szakkörök, szakmai, művészeti fog-

lalkozások stb. 

Sportkörök Labdarúgás. kondi, sport-és játék 

Rendezvények 
Előadások, ünnepségek, kollégiumi 

rendezvények az éves ütemterv 
szerint 

Versenyek, vetélkedők 
Műveltségi, szakmai, éves ütem-

tervben szereplő versenyek 

 
A tanuló köteles részt venni heti 

 13 órában az a) pontban 

 1 órában a b) pontban 

 1 órában a c) pontban meghatározott foglalkozásokon. 
 
Az (a) pontban lévő foglalkozások látogatása alól a tanuló - a kollégium házirendjében meghatá-
rozott elvek szerint, részben, vagy egészben, kivéve az ebben a keretben szervezett tematikus 
csoportfoglalkozásokat - felmentést kaphat. 
 
Tematikus foglalkozások témakörei 

1. A tanulás tanítása 
2. Az erkölcsi nevelés 
3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
6. A családi életre nevelés 
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7. Testi és lelki egészségre nevelés 
8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 
10. Pályaorientáció 
11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 
12. Médiatudatosságra nevelés 

 
A tematikus csoportfoglalkozások óraterve (éves óraszám) 
 

Témakör 9. 10. 11. 12. 13. Össz. 

A tanulás tanítása 3 2 2 2 1 10 

Erkölcsi nevelés 2 2 2 1 1 8 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 2 2 2 1 1 8 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 2 2 2 1 2 9 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 1 1 1 1 1 5 

Családi életre nevelés 1 2 2 3 3 11 

Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 2 2 2 10 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 2 2 2 1 1 8 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 2 2 2 2 2 10 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 10 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 2 3 3 12 

Médiatudatosságra nevelés 1 1 1 1 1 5 

 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 106 óra 

 
A kollégiumi foglalkozásokat a program tervnek megfelelő éves tanulói foglalkozási terv alapján 
kell megszervezni. Az éves tanulói foglalkozási terv kollégiumi csoportonként tartalmazza a köte-
lező foglalkozásokat, továbbá a kollégium egészére az előre tervezhető szabadon választható fog-
lalkozásokat.  
A kollégiumokban évi 36 nevelési héttel (a befejező évfolyamokon 31 nevelési héttel), ezen belül 
minden héten egy kötelező csoportfoglalkozással kell számolni. Ennek 60%-ára, azaz 22, illetve 
20 csoportfoglalkozásra (órára) a rendelet kötelezővé teszi, hogy az itt megjelölt témákkal foglal-
kozzanak a kollégiumokban. A további idő a csoport és a kollégium, valamint a csoport tagjainak 
ügyeivel, szervezéssel, közösségi feladatok megszervezésével telik. 
 
További témakörök:  

 A kollégiumi házirend ismertetése. 

 Tűz- és balesetvédelmi oktatás 

 Mátészalka városlátogatás  

 Szabadon választott téma feldolgozása  

 Témazárók, illetve témakörök kidolgozásának módszerei  
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 Elsősök bemutatkozása, beilleszkedés a kollégiumba  

 Advent. Mikulás, készülődés a karácsonyra.  

 Készülődés a félévzárásra  

 Félévi munka értékelése, teendők, tervek a következő félévre  

 Elsősegély és katasztrófaversenyre felkészülés. 

 Sport és egészség projekt 

 Farsang 

 Önkéntes feladatvállalás másokért  

 Színház, múzeum, uszoda látogatás 

 Záró foglalkozás, éves munka értékelése, élmények, tapasztalatok megbeszélése  
 
 
A kollégiumnak - az éves tanulói foglalkozási terv elkészítéséhez - minden tanév első hetében fel 
kell mérnie, hogy hány tanuló és milyen szabadon választható foglalkozáson kíván a tanévben 
részt venni. Az éves tanulói foglalkozási tervet a támogató oktatók készítik elő, és a oktatótestület 
fogadja el, a kötelező foglalkozásokra vonatkozóan a tanév megkezdéséig, a szabadon választ-
ható foglalkozásokra vonatkozóan legkésőbb az adott tanév szeptember 30-ig. Az éves tanulói 
tervet - az elfogadást követő három munkanapon belül - a helyben szokásos módon közzé kell 
tenni. A tanulók a közzétételtől számított hét munkanapon belül jelenthetik be írásban a támo-
gató oktatóknak, hogy melyik szabadon választható foglalkozásokon kívánnak részt venni. 
A tanulás tanítása 
A kollégium a foglalkozások és a tevékenységek során támogatást nyújt abban, hogy a tanulók 
eredményesen fejezzék be választott iskolájukat. 
Nagy jelentősége van az egyénre szabott tanulási módszerek elsajátításának, ezzel segítve az is-
kolai órákra való felkészülést, a jó eredmények elérését, a hátránnyal küzdők felzárkóztatását, a 
gyermekek tehetségének kibontakoztatását. 
A tanulás tanítása, az ismeretszerzést és hasznosítást elősegítő beállítódások kialakítása nagy-
mértékben hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában. 
 
Fejlesztési követelmények, 9-13. évfolyam 

 Sajátítsa el és legyen képes alkalmazni a hatékony tanulási technikákat. 

 - A tanuló – támogató oktató segítségével - legyen képes a számára legalkalmasabb 
módszereket    kiválasztani. 

 Tudjon szelektálni a megszerzett ismeretek, információk között. 

 Alkalmazza a tanulást segítő hagyományos és modern eszközöket, használja a könyvtá-
rat, és a feladatai megoldásához megfelelően tudja kiválasztani a szükséges szakirodal-
makat. 

 Legyen képes elemezni, értelmezni, rendszerezni a megszerzett ismereteket. 
 
Programterv 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

Időkeret (óra) 3 2 2 2 1 

 
Témák 

Tartalmak, tevékenységek 

- különböző tanulási technikák 
és módszerek alkalmazása 

- a megszerzett és elsajátított 

- Ismertessük az általánosan elfogadott tanulási módszereket, 
különös tekintettel a közösségben történő tanulásra. 
- Ismertessük az alapvető tanulási stílusokat, azok sajátossá-
gait, az egyes stílusoknak leginkább megfelelő, hatékony tanu-
lási módokat. 
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ismeretek értelmezése, ren-
dezése- a könyvtárhasználat 
rendje és módszerei 

- Gyakoroltassuk az iskolai követelmények teljesítésére felké-
szítő tanulási technikákat. 

- A gyakorlatban sajátítsa el a tantárgyhoz kapcsolódó ismere-
tek, tartalmi elemek szabatos szóbeli és írásbeli megfogalmazá-
sát. 

- Elemezzék, értelmezzék, rendszerezzék a megszerzett ismere-
teket. 

- Könyvtárlátogatással segítsük elő, hogy megfelelő módon és 
hatékonyan tudja használni a könyvtár nyújtotta ismeretszer-
zési lehetőségeket. 

- Készítsük fel a diákokat a tudatos, tanulást segítő internethasz-
nálatra. 

- Kérjük számon a megszerzett ismereteket és vessük össze az al-
kalmazott tanulási technika kiválasztásával, megfelelőségével. 

 
Az erkölcsi nevelés 
A kollégiumi nevelés során fontos, hogy a diákok megismerjék az alapvető erkölcsi normákat, és 
ezek a normák beépüljenek személyiségükbe, mindennapi életükbe, tevékenységükbe. 
Lényeges, hogy az erkölcsi nevelés a napi élet gyakorlatából, tapasztalataiból vegyen példákat, 
egyben készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra és azok kezelésére. 
A kamasz fiatalok esetében különösen jelentős, hogy segítsen számukra választ találni erkölcsi 
kérdéseikre, az esetleges problémáikra. Az erkölcsi nevelés nagy hatással van a közösség és az 
egyén életére egyaránt. 
 
Fejlesztési követelmények, 9-13. évfolyam 

 Lássa be az erkölcsi felelősség fontosságát. 

 Gyakorlati és iskolai tapasztalatai, ismeretei révén ismerje fel a morális helytállás jelen-
tőségét. 

 Képes legyen megfelelő erkölcsi választásokra. 
 
Programterv 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

Időkeret (óra) 2 2 2 1 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- erkölcsi érzék kifejlődése 
és szerepe 

- felelősség- és kötelesség-
tudat 

- a munka megbecsülése 

- mértéktartás, együttérzés, 
segítőkészség 

- Mutassuk be az embert, mint értékelő és erkölcsi lényt. 

- Szerepgyakorlatokon keresztül, a drámapedagógia eszközei-
vel teremtsünk összhangot a lelkiismeret szabadsága és a sze-
mély erkölcsi felelőssége között. 

- Példákon keresztül utaljunk az erkölcsi értékek és az erkölcsi 
érzék kialakításának jelentőségére az emberi kapcsolatokban. 

- Irodalmi, történelmi személyiségek életén keresztül ismertes-
sük a különböző erkölcsi választásokat és ezeket értékeljük. 

- Mutassunk be a mindennapi élet tapasztalataiból a morális 
helytállás jelentőségét, az egyéni döntések meghozatalában 
betöltött szerepét. 

- Ismertessük fel a diákokkal az erkölcsi kérdéseket felvető 
élethelyzeteket. 

 
Nemzeti öntudat, hazafia nevelés 
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A kollégiumi foglalkozások lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók elsajátítsák azokat az 
ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák 
a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. 
Ennek révén kialakul bennük a szűkebb és tágabb közösséghez való tartozás, a hazaszeretet ér-
zése. 
 
Fejlesztési követelmények, 9-13. évfolyam 

 Ismerje fel a közösségi összetartozást megalapozó közös értékeket. 

 Tudatosuljon a közösséghez tartozás, a hazaszeretet fontossága. 

 Váljon nyitottá más népek kultúrája iránt. 

 Ismerje országunk és a magyarság nemzeti szimbólumait. 

 Ismerje a magyar tudomány, kultúra és sport kiemelkedő személyiségeit. 

 Legyen kellő ismerete a település kultúrtörténetéről, hagyományairól. 
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Programterv 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

Időkeret (óra) 2 2 2 1 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- közösséghez tartozás, 
hazaszeretet 

- nemzeti, népi kultú-
ránk értékei, hagyomá-
nyai 

- a hazánkban élő nem-
zetiségek kulturális 
szokásai, emlékei, je-
lene 

- nemzetünk kapcsoló-
dása Európához 

- Mutassuk be nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. 

- Történeti előadásokon keresztül alakítsunk ki pozitív attitűdöt a te-
lepüléshez, az országhoz, a nemzethez. 

- Ismertessük általában az Európához és az Európai Unióhoz való tar-
tozásunk jelentőségét, történeti alapjait. 

- Mutassuk be a közösségi összetartozást megalapozó közös értéke-
ket. 

- Ismertessük a nemzeti és az európai identitás kapcsolatát. 

- Ismertessük a nemzeti és az európai identitás kapcsolatát. 

- Egyéni témafeldolgozások révén mutassuk be a hazai nemzetiségek 
kulturális és nyelvi sokféleségét. 

 
Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
A kollégiumban folyó nevelés sajátos pedagógiai eszközei révén elősegíti a demokratikus jogál-
lam, a jog uralmára épülő közélet működésének megértését. 
A közösségi tevékenységek gyakorlásával a diákok átélhetik annak jelentőségét, hogy mit is jelent 
a felelős állampolgári részvétel a közügyekben a közösség és az egyén számára egyaránt. 
Ez tágabb értelemben sokat segít a nemzeti öntudat erősítésében, és egyben összhangot teremt 
az egyéni célok és a közösségi jó között. 
 
Fejlesztési követelmények, 9-13. évfolyam 
- Ismerje a demokratikus állam működésének főbb elemeit (választási rendszer, helyi önkormány-
zatok, törvényhozás, kormány, igazságszolgáltatás, fegyveres testületek stb.). 
- Legyen tisztában a jog szerepével a társadalmi életben. 
- Értse meg az állampolgár és a társadalom együttműködésének fontosságát az egyéni és társa-
dalmi célok elérése érdekében. 
- Képes legyen belátni a kollégiumi diák-önkormányzat jelentőségét a kötelezettségek és a jogok 
gyakorlása során. 
 
Programterv 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

Időkeret (óra) 2 2 2 1 2 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a demokratikus jogállam 
felépítése 

- a felelős állampolgári ma-
gatartás jelentősége 

- a demokrácia elvei és gya-
korlati megvalósulása 

- cselekvő állampolgári ma-
gatartás és törvénytiszte-
let 

- Ismertessük a demokratikus jogállam működésének alapelveit, 
az állampolgárság fogalmát és az alapvető állampolgári jogokat. 

- Szerepjátékokon keresztül értessük meg a cselekvő állampolgári 
magatartás és a törvénytisztelet jelentőségét. 

- A diák-önkormányzati munka révén gyakorolja a közügyekben ki-
fejtett hatékony együttműködés jelentőségét, a helyi és a tá-
gabb közösségeket érintő problémák iránti érdeklődés fontossá-
gát. 

- A kollégium szervezeti felépítésének (házirend, napirend, DÖK, 
közgyűlés) megismerése. Aktív részvétel a kollégiumi programo-
kon. 

- Tevékenyen vegyen részt a kollégiumi diákönkormányzat mun-
kájában, így a demokratikus elvek megvalósításában, az önálló 
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cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátításá-
ban. 

 
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
A kollégiumi nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és ta-
pasztalati alapjai. 
A közösségi lét, a csoporthoz tartozás, az egymás közötti interakciók elősegítik a reális énkép és 
az önértékelés kialakulását, melyek a személyiségfejlődés meghatározó elemei. 
Mód van a mások helyzetébe történő beleélés képességének kialakítására, mások elfogadására. 
Ezek a képességek elősegítik, hogy kulturált közösségi élet alakuljon ki a kollégiumban. 
 
Fejlesztési követelmények, 9-13. évfolyam 

 Ismerje meg az emberi kapcsolatok létrejöttét elősegítő, illetve gátló személyiségvoná-
sokat. 

 Legyen tudatában, hogy a gondosan kiválasztott és mély emberi kapcsolatok mennyire 
értékesek az emberi együttélésben. 

 Életkorának megfelelő választékossággal legyen képes a társas kommunikációra. 

 Alakuljon ki a tanulóban a választási lehetőségek felismerésének képessége, és döntési 
helyzetekben legyen képes e lehetőségeket mérlegelni. 

 Váljék természetessé benne a másik ember személyiségének tisztelete és megértése, a 
helyes önismeret kialakítása, önmaga felvállalása. 

 
Programterv 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

Időkeret (óra) 1 1 1 1 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- az önismeret és társas kap-
csolati kultúra 

- az empátia és mások elfoga-
dása 

- a tudás és tapasztalat jelen-
tősége 

- társas kommunikáció 

- Ismertessük az önismeret és a társas kapcsolati kultúra megha-
tározó jellemzőit. 

- A csoport aktív közreműködésével segítsük elő a megalapozott 
önismeret kialakítását. 

- Mutassuk be a kulturált társas kapcsolatok, a helyes egyéni és 
közösségi élet szabályait. 

- Szerepjátékok segítségével alakítsuk ki, illetve fejlesszük a má-
sok megértéséhez és tiszteletéhez szükséges képességeket. 

- Csoport előtti megmérettetés révén segítsük elő a pozitív én-
kép kialakítását az eddig elsajátított készségekre és tudásra 
alapozva annak érdekében, hogy a diákok sorsukat és életpá-
lyájukat maguk alakítsák. 

 
Családi életre nevelés 
A család, mint a társadalom alapvető közösségi építőköve különös jelentőséggel bír a fiatalok 
kiegyensúlyozott személyiségfejlődésében. 
A kollégiumnak éppen ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a csa-
ládi közösségek, értékek megbecsülése. 
A kamaszkorban kiépülő párkapcsolatoknak is fontos szerepe van a későbbi családi közösség ki-
alakításában. 
Egymás tisztelete, a másik iránt érzett felelősség, a helyes szexuális kultúra és az erkölcsi értékek 
kialakítása döntő jelentőségű, melyben a kollégiumi nevelésnek fontos szerepe van. 
 
Fejlesztési követelmények, 9-13. évfolyam 
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 Ismerje a különféle szerepeket és szabályokat a családban. 

 Tudatosuljon a családalapítás, családtervezés, a helyes párkapcsolat és felelősségvállalás 
fontossága. 

 Ismerje meg a helyes szexuális kultúra jellemzőit és kialakításának jelentőségét a pár-
kapcsolatokban. 

 
Programterv 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

Időkeret (óra) 1 2 2 3 3 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a család szerepe, jelentősége 
az egyén életében 

- együttműködés és felelősség-
vállalás a családban 

- szexuális kultúra 

- családtervezés 

- konfliktusok a családban 

- Példákon keresztül mutassuk be, hogy a családi élet színtere 
a családi otthon. 

- Ismertessük a család szerepét, jelentőségét az egészséges 
testi és lelki fejlődés kialakulásában. Hangsúlyozzuk az idős 
családtagokkal való kapcsolattartás, együttműködés és tá-
mogatásuk fontosságát. 

- Mérjük fel, hogy kinek, mit jelent a család, az otthon. 

- Szemléltessük a családi munkamegosztást, ennek helyét és 
szerepét a családi közösségben. 

- Ismertessük a helyes, felelősségteljes párkapcsolat jelentő-
ségét és kialakításának folyamatát. 

- Ismertessük a helyes szexuális kultúra jellemzőit és jelentő-
ségét a férfi-nő kapcsolatban. 

- Szerepjátékokon keresztül mutassuk be a családban előfor-
duló konfliktusokat és kezelésük módját. 

 
Testi és lelki egészségre nevelés 
Az egészséges életritmus és életvitel kialakítása, tudatosítása meghatározó jelentőségű a fiatalok 
számára. 
A tanulók a kollégiumban olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátíthatnak el, olyan szo-
kásokat tanulhatnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egész-
ségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. 
A kollégium sportélete nagymértékben hozzájárulhat az egészséges életmód kialakításához és 
fejlesztéséhez. 
 
Fejlesztési követelmények, 9-13. évfolyam 

 Legyen tisztában a helyes életritmus és életvitel személyiségre, testi fejlődésre kifejtett 
pozitív jelentőségével. 

 Ismerje fel az egészséget fenyegető tényezőket, a szenvedélybetegségeket, és ismerje 
ezek megelőzésének módjait. 

 Tudatosuljon és váljon napi gyakorlattá az egészséges életmód és a testmozgás, az 
egészségtudatos életmód. 

 Legyen tisztában az egészség, a sport és a lelki élet egymásra gyakorolt hatásával. 
 
Programterv 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

Időkeret (óra) 2 2 2 2 2 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- egészséges életmód 
és életvitel 

- Ismertessük a rendszeres testmozgás és az egészségtudatosság 
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- a sport hatása a lelki 
egyensúly megterem-
tésében és megőrzé-
sében 

- prevenció, életveze-
tés, egészségfejlesz-
tés 

kapcsolatát, az elhízás és a korszerű táplálkozás, egészséges élet-
mód és életvitel összefüggéseit. 

- Ismertessük a káros szenvedélyeket, szokásokat, a teljesítménynö-
velő szerek használatának veszélyeit.  

- Mutassuk be és a gyakorlatban alkalmazzuk a rendszeres fizikai ak-
tivitás és sport hatását a szervezetre. (Mozdulj: napi 15 perc aktív 
mozgás az egészségért.) 

- Ismertessük az érzelem-, feszültségszabályozás és agresszió meg-
előzését a sport, a mozgással járó tevékenységek révén. 

- Az egészségkárosító szokások kialakulása, a függőség veszélyei (al-
kohol, drog, dohányzás, bulémia/anorexia, játék/internet, egyéb 
függőség). 
- Diákköri tevékenységek révén a tanulók tapasztalják meg az 
egyéni felelősség és döntés jelentőségét az egészséges életvitel és 
a szabadidős tevékenységek megvalósításában. 

- Rekreációs tevékenységek: séták, túrák, kirándulás, kerékpározás. 
Relaxációs technikák megismerése. 

- Az egészségügyi szűrővizsgálatok jelentősége a betegségek kiala-
kulásának megelőzésében. 

 
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
A hátránnyal élők iránt érzett felelősség, és az értük végzett önkéntes feladatvállalás megfelelő 
módon segíti a szociális érzékenység kialakulását a tanulókban. 
A szűkebb és tágabb környezetünkben ilyen helyzetben élőkért végzett önkéntes feladatvállalás 
fontos személyiségfejlesztő hatással bír. 
Az önkéntes feladatvállalási hajlandóság beépülése, megszilárdítása fontos nevelési feladat: a tu-
datos, felelősségteljes állampolgári lét alapvető velejárója. 
 
Fejlesztési követelmények, 9-13. évfolyam 

 Alakuljon ki segítő magatartás a fogyatékkal élők iránt. 

 Tudatosuljon az együttműködés és az egymásra figyelés fontossága. 

 Legyen motivált önkéntes feladatvállalásra a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrá-
nyos helyzetű társak iránt. 

 
Programterv 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

Időkeret (óra) 2 2 2 1 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- társadalmi felelősségválla-
lás és szolidaritás 

- önkéntes feladatvállalás 
másokért 

- összetartás és együttérzés 

- Ismertessük a hátrányos helyzet fogalmát. 

- Példákon keresztül mutassuk be a társadalmi felelősségvál-
lalás fontosságát, a másokért érzett szolidaritás jelentősé-
gét. 

- Ismertessük, hogy mit jelent fogyatékkal élni. 

- A segítő magatartás kifejlődése érdekében szervezzünk 
olyan diákkört, melyben beteg, idős emberek élethelyzetén 
javíthatunk. 

- Aktív részvétel a különböző civilszervezetek önkéntesség ke-
retében végzett tevékenységében. 

- Az együttműködés, egymásra figyelés képességének kialakí-
tása érdekében élethelyzeteken keresztül mutassuk be az 
egyéni felelősség és a közös felelősségvállalás egymásra ha-
tását. 



 

242 

- Ismertessük a tágabb közösségért (kollégium, település) 
végzett önkéntes munka lehetőségeit és jelentőségét. 

 
Fenntarthatóság, környezettudatosság 
A mai társadalmi, gazdasági helyzetben kitüntetett szerepe van a természeti környezet megóvá-
sának. 
A kollégiumi diáknak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelős-
ségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. 
Fel kell készíteni őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására, 
a környezet védelmét elősegítő tevékenységekre, közös cselekvésekre. 
 
Fejlesztési követelmények, 9-13. évfolyam 

 Ismerje fel a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező anyagokat, a kör-
nyezetre káros tevékenységeket, és kerülje is el ezeket. 

 Legyen képes társaival együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is fi-
gyelembe véve alakítani a kollégium belső és külső környezetét. Ne hagyja figyelmen kí-
vül személyes élettereinek kialakításában a környezetbarát módokat. 

 Részesítse előnyben a természetes, újrahasznosítható anyagokat. 

 Legyen felkészülve a környezettudatos döntések meghozatalára, melyekben hasznosítsa 
a különböző tantárgyakban tanultakat. 

 Legyen felkészülve arra, hogy érvelni tudjon a környezetvédő megoldások mellett. 

 Váljék erkölcsi alapelvévé a természet tisztelete, környezete megbecsülése. 
 
Programterv 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

Időkeret (óra) 2 2 2 2 2 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a természet és az emberi 
környezet egymásra hatása 

- természeti erőforrásaink vé-
delme 

- ipari termelés és a környe-
zet védelme 

- gondolkodj globálisan, cse-
lekedj lokálisan’ 

- Ismertessük, és lehetőségeink szerint mutassuk be a kör-
nyezetre káros anyagokat és tevékenységeket. 

- Mutassuk be (pl. természetfilm segítségével) az ember és 
természet egészséges együttélését. 

- A gyakorlatban szervezzünk természeti környezetet védő te-
vékenységeket, akciókat.  

- A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati megvalósulása a kollé-
giumban. 

- Mutassuk be az újrahasznosítható anyagok sokszínű felhasz-
nálhatóságát. 

- A tanulók adjanak számot az iskolában tanultak felhasználá-
sával arról, hogy miként tudnának segíteni környezetük 
megóvásában. 

- Ismertessük a környezetkímélő életmód előnyeit úgy 
egyéni, mint a közösségre gyakorolt hatása alapján. 

 
Pályaorientáció 
A kollégium olyan feltételekkel rendelkezik, melyek az öntevékeny tanulói cselekvések révén biz-
tosítják a képességeik kibontakoztatását, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő terüle-
teken, megtalálhatják későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pá-
lyát. A különféle szakkörökön, önképző körökön képessé válhatnak arra, hogy a számukra meg-
felelő pályaválasztásuk érdekében megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. A pályaválasztáson túl 
egyben felkészülhetnek a választott életpályára is. 
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Fejlesztési követelmények, 9-13. évfolyam 

 Legyen képes felismerni az önismeret szerepét a helyes pályaválasztásban, ismerje saját 
képességeit. 

 Legyen képes mérlegelni saját pályaválasztási lehetőségeit. 

 Tudjon önállóan tájékozódni a pályaválasztási dokumentumokban. 

 Legyen képes megérteni a munkahelyi feladatokat és elvárásokat. 

 Tudja alkalmazni az álláskeresés különböző technikáit, alakítsa ki a megfelelő kommuni-
kációs stílust. 

 Tudatosuljon benne, hogy élete során többször pályamódosításra kényszerülhet, ezért is 
van jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. 

 Rendelkezzen megfelelő ismeretekkel választott szakmájával, hivatásával kapcsolatban, 
munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. 

 
Programterv 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

Időkeret (óra) 2 2 2 2 2 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- tevékenységek és szakmák 
jellemzői 

- különféle életpályák bemu-
tatása 

- a munka világa és jellemzői 

- továbbtanulási lehetőségek 

- Mutassuk be a különféle szakmákat és a betöltésükhöz szükséges 
képességeket, adottságokat, ergonómiai elvárásokat. 

- Önismereti teszt segítségével mérjük fel a tanulók személyiségjel-
lemzőit, érdeklődési körét és ehhez kapcsolódóan a pályaválasz-
tási lehetőségeit. 

- Mutassuk be, milyen pályaválasztási dokumentumok léteznek és 
azok hogyan használhatók. 

- Ismertessük és gyakoroltassuk az álláskeresés (bemutatkozás, in-
terjú, pályázat írás stb.) különböző technikáit. 

- Munkavállalás Nyugaton és árnyoldalai. 

- Mutassuk be, hogy a folyamatos tanulás, az újabb képzettség 
megszerzése mennyiben segíti a pályamódosítást, és munkanélkü-
livé válás esetén az újbóli elhelyezkedést. 

 
Gazdasági és pénzügyi nevelés 
A pénz világának, a helyes gazdálkodás alapvető szabályainak megismerésére a kollégium meg-
felelő helyet és lehetőséget biztosít a tanulók számára. Működése egyben megfelelő példát mu-
tat arra, hogy miként kell és szabad a javakkal ésszerűen gazdálkodni, a fogyasztás szerkezetét a 
lehetőségekhez viszonyítva megfontolt módon kialakítani. Az egyéni és közösségi érdekek jól ösz-
szehangolhatók a diák-önkormányzati munka révén. Gyakorolhatók a döntés és a felelősség egy-
másra hatásából adódó helyzetek. 
 
Fejlesztési követelmények, 9-13. évfolyam 

 Ismerje a társadalmi, gazdasági problémák kialakulásának okait. 

 Tanulja meg az ésszerű családi gazdálkodás kialakításának módszereit. 

 Tudja alkalmazni a pénzkezelés különböző technikáit. 

 Tudatosuljon benne a munka jelentősége, mint a javak létrehozásának, illetve   megszer-
zésének eszköze. 

 Legyen tisztában a vállalkozások szerepével, a kockázatvállalás fontosságával és veszé-
lyeivel. 

 
Programterv 
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Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

Időkeret (óra) 2 2 2 3 3 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a gazdaság működésének 
alapjai 

- a családi gazdálkodás 

- munka, fogyasztás és gaz-
dálkodás 

- pénzkezelés technikái 

- vállalkozás és kockázat 

- A helyes családi gazdálkodás bemutatása különféle családszerke-
zetben. 

- Példákon keresztül ismertessük, milyen problémák adódhatnak a 
társadalomban a helytelen gazdálkodás miatt és ezek milyen kö-
vetkezményekkel járnak. 

- Ismertessük és a lehetőségeknek megfelelően gyakoroltassuk a 
banki műveleteket (csekk kitöltése, bankkártya használata, pénz-
átutalás stb.). 

- Mutassuk be a munkával szerzett jövedelem és az ebből finanszí-
rozható javak, szolgáltatások összefüggéseit. 

- Ismertessük a vállalkozás lényegét, alapvető formáit és a műkö-
dési módjukat. 

- Példákon keresztül mutassuk be, mit jelent a kockázatelemzés, a 
kockázatvállalás, miért van ennek jelentősége, és melyek a ve-
szélyei. 

 
Médiatudatosságra nevelés 
A társadalmi élet szinte minden mozzanatát áthatják a különféle médiumok. 
A diákok kollégiumi nevelésének szempontjából tehát fontos, hogy értsék az új és hagyományos 
médiumok nyelvét, a társadalom és a média kölcsönös kapcsolatát. 
A médiatudatosságra nevelés során a megfelelő értelmező, kritikai beállítódás kialakításának és 
fejlesztésének meghatározó jelentősége van valamennyi korosztály számára. 
 
Fejlesztési követelmények, 9-13. évfolyam 

 Alakuljon ki kritikai érzéke a médiatartalmak megválasztásához. 

 Képes legyen az online kommunikáció hatékony felhasználására. 

 Ismerje a reklám hatását a fogyasztásra. 

 Tanulja meg hatékony módon és megfelelő mértékben felhasználni a számítógép és 
egyéb online média nyújtotta lehetőségeket. 

 Ismerje meg a közösségi tartalmak etikus, jogszabályok szerinti használatának és felhasz-
nálásának szabályait. 

 Tudatosuljanak az adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőséggel (internet, számító-
gépes játékok) és egyéb veszélyekkel és azok elkerülésével kapcsolatos ismeretek. 

 
Programterv 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

Időkeret (óra) 1 1 1 1 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a média társadalmi szerepe 

- a reklám és a fogyasztás ösz-
szefüggése 

- a médiatartalmak és a való-
ság összefüggése 

- az internet használatának 
szabályai, a helyes etikai ma-
gatartás és felelősség 

- a számítógép, az internetfüg-
gőség veszélyei 

- Ismerkedés a hagyományos médiával a különféle folyóirato-
kon, kiadványokon keresztül. 

- Az elektronikus médiák (internetes ismeretterjesztő oldalak, 
e-book stb.) használatának gyakorlása. 

- Reklámok céljainak, hatásainak bemutatása különféle (pozitív 
és negatív) példákon keresztül. 

- Jogszabályok, etikai előírások ismertetése a hagyományos 
média és az internet használat esetében. 

- Gyakoroltassuk különféle ismeretek hozzájutásának módjait 
az internetes keresők segítségével. 
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- Az adatbiztonság szabályainak, megteremtési lehetőségeinek 
ismertetése. 

- Az internet- és játékfüggőség kóros hatásainak bemutatása. 

- A média negatív szerepe, a „virtuális valóság” hatása viselke-
désünkre, életmódunkra.  

- A reklámok szerepe és üzenete. 

 

1.53.1 A tanulók életrendje, tanulása, szabad ideje szervezésének pedagógiai elvei 

A tanulás szervezésének pedagógiai elvei 
A tanulás minden kollégista alapvető kötelessége. A zavartalan tanulás feltételeit, a kollégium 
biztosítja.  
A tanulószobai foglalkozások szervezésénél figyelembe kell venni: 

 tanulók egyéni szokásait, 

 a tanulók elért eredményeit. 

 A tanulóval szembeni elvárás meghatározásakor hangsúlyt kell kapnia: 

 a képességnek, 

 a szorgalomnak, 

 az elért eredménynek. 
 
A tanulószobai foglalkozások szervezésénél lehetőséget kell biztosítani a zavartalan egyéni tanu-
lásra, amely pedagógiai szempontok alapján indokolható, és nem ellenkezik a házirend előírása-
ival. Kerüljön sor a megtanultak számonkérésére. Szilencium időn túli tanulásra is legyen lehető-
ség a napirend adta kereteken belül.   A támogató oktató által biztosított kedvezmények legyenek 
ösztönzőek, biztosítsák a fejlődést és előrehaladást.  Az eredményen túl a befektetett munka is 
legyen mérvadó. A támogató oktatónak a tanuláselméleti ismeretek alkalmazásával, a tudás – és 
gondolkodás kultúra fejlesztésével, s a tanulásmenedzsment módszereivel kell segíteni az egyéni 
igények kielégítését.  
Ahhoz, hogy megfelelő eredményeket érjünk el szükséges: 

 kiegyensúlyozott, inger gazdag nevelési környezet, 

 a segítő szándékú biztonságos környezet megteremtése. 
 
A kollégium tudásközvetítés egyik része, formája a tanulók mindennapi felkészülésének segítése, 
a tanulási munka támogatása, tanulásirányítás, tanulásszervezés. 
A tanulók iskolai felkészülése a támogató oktató felügyeletével történik. A támogató oktató meg-
figyeli a tanulástechnikákat, módszereket és szükség esetén közvetlenül beavatkozik, rendszeres 
folyamatos felkészülésre szoktatja tanítványait. 
A tanulás stílusának, módszerének korrigálása fontos a tanulás hatékonyságának fokozása érde-
kében. 
 
A szabadidő szervezésének pedagógiai elvei 
A kollégiumnak- a nevelési és oktatási feladatok teljesítéséhez- olyan foglalkozásokat kell szer-
veznie, amelyek a szabadidő hasznos eltöltését megfelelően szolgálják. A lehetőségek egy olyan 
széles tárházát kell nyújtani, melyből minden tanuló érdeklődési körének megfelelően tud válasz-
tani. A tanulónak legyen módja az érzelmi, értelmi és fizikai feltöltődésre, önművelésre, ismere-
tei, tudása szélesítésére, gyarapítására. 
 
Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások 
A foglalkozások meghirdetése a tanulók érdeklődésének és a szakos ellátottságának a függvénye. 
Az utóbbi években hagyományosan a következő szakkörök kerültek meghirdetésre: informatika, 
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elsősegélynyújtás, önismeret, rajz-kézművesség, háztartástan, filmklub, sport-és játék, labdarú-
gás, asztalitenisz, kondi. 
 
Kollégiumi rendezvények: 

 elsős avató 

 szüreti farsang 

 mikulás nap 

 karácsonyi ünnepség 

 farsang 

 gulyás parti 

 csoportok közötti verseny 

 karaoke 

 megemlékezések nemzeti ünnepekről és emléknapjairól 
 
Egyéb rendezvények: 

 iskolai szintű rendezvényeken részvétel 

 előadók meghívása bűnmegelőzési és egyéb témákban 

 városi szintű rendezvényeken való részvétel 

 helyi Vöröskereszt kirendeltségével közösen véradás szervezése 
 
Versenyek, vetélkedők: 

 katasztrófavédelmi verseny 

 elsősegély verseny 

 horgász verseny 

 műveltségi és sportversenyek 

 részvétel más intézmények által szervezett városi versenyeken 
 

1.53.2 A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

A hozzánk kerülő fiatalok életüknek legsérülékenyebb, legkritikusabb időszakában vannak. A ser-
düléssel a szülői kapcsolatok gyengülnek, erősödik a kortárs csoportok és az egyéb információ-
hordozók szerepe a tanulásban életvezetésben, mintaadásban. Ebben az időszakban különösen 
fontos, hogy érdemi hatást tudjunk gyakorolni személyiségfejlődésükre, amely nagymértékben 
meghatározza az életmódjukban később kialakuló szokásaikat. A kollégium a szocializáció egyik 
fontos színtere. Lehetőséget nyújt az egészségesebb életmód kialakítására, magatartásminták-
nak kialakítására. és begyakorlására.  
 
Alapelve, céljai: 

 Segítse a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az 
egészséges életmód kialakításában és megatartásában, bővítse, korszerűsítse a tanulók 
egészségi ismereteit. 

 Az életvezetési képességek fejlesztése. 

 Az oktatási-nevelési tevékenység egészséges környezetben való biztosítása, a környezet 
egészség támogató jellegének erősítése. 

 A tanulói felelősségérzet fejlesztése egészségük megőrzéséért. 

 Felkészíteni a tanulókat az őket érintő stressz hatások feldolgozására. 

 Segíteni a környezeti és egészségtudatosság erősödését. 

 Az egészségfejlesztésben érdekelt partnerek együttműködésének koordinálása. 
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Az egészség nevelés területei, tartalma, feladatok: 
 
Higiénikus egészséges életvitel 

 Az ember legfontosabb biológiai, pszichológiai, szociálpszichológiai jellemzőinek megis-
mertetése. 

 Emberismeret, empátia, alkalmazkodó képesség fejlesztése. 

 Egyén és közösség, együttműködés. 

 Kulturált viselkedés 
 
Betegségek elkerülése, egészség megóvása 

 Testi és személyi higiénia, tisztálkodás, öltözködés. 

 Közlekedés kultúra és biztonság. 

 Étrend (napi, heti) 

 Baleset- megelőzés. 

 Elsősegélynyújtás 

 Sportrendezvényeken való részvétel. 
 
Lelki egészség megóvása, krízis prevenció 

 Önismeret, mely vonatkozik a fiatalok szociális, egészségi és érzelmi állapotára, 

 magatartásbeli hiányosságokra. 

 stresszt oldó technikák: sikeres emberek életútjának bemutatása. 

 emberismeret, empátia. 

 egyéni képességek és célok összhangja. 
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Függőséghez vezető motívumok feltárása, egészségkárosító szokások megelőzése 

 Egészségkárosító növények 

 Egészségkárosító élvezeti szerek. 

 Serkentők, nyugtatók, drogok. 

 Szenvedélybetegségek. 

 Függőséghez vezető okok feltárása, tudatosítása. 

 Élvezeti szerek (drog, alkohol) egészségkárosító hatása, azok következményei. 
 
Az egészséges táplálkozás 

 Pl. tejbár, salátabár, árubemutató, kóstolók, receptverseny, terítési verseny. 
 
A családi életre, szülővé nevelés témakörei 

 Barátság, partnerkapcsolatok. 

 A család funkciója, jelentősége. 

 Érzések-érzelmek-értékek. 

 Családtervezés. 

 Terhesség, szülés, csecsemőgondozás. 

 AIDS és más szexuális úton terjedő betegségek. 

 Normálistól eltérő szexuális magatartás. 

 Szülői felelősség / konfliktusok feloldása. 

 Családalapítás, családjogi törvény. 

 Betegbiztosítás, egészségügyi szolgáltatások, igénybevételük módjai. 
 
Szabadidő-kultúra fejlesztése 

 Rá kell mutatnunk, hogy kulturált formában is lehetséges a kikapcsolódás: kirándulás, 
zenés esték, színház és/ vagy mozi látogatás, könyvtár, városi vetélkedők, KRESZ-tanfo-
lyam stb.) A kulturált szórakozás megtanítása azért bír rendkívüli jelentőséggel, hogy fia-
taljaink a stressz és unalom elől ne az alkohol, drog és egyéb függő betegségek világába 
meneküljenek. 

 
Az egészségnevelés formái, módszerei 

 Csoportfoglalkozás 

 Egészséges ételek készítése, kóstolása. 

 Könyvtári kutatómunka. 

 Sportversenyek és sportfoglalkozások, sportbemutatók. 

 Vetélkedők, kirándulás. 

 Filmvetítés. 

 Rendezvények: előadás, egészségnap. 
 
A módszerválasztás szempontjai 

 Tevékenységközpontú és életszerű legyen. 

 Élményközpontú, motiváló legyen. 

 Feleljen meg a tanuló életkorának. 

 Pozitív életszemléletet adjon. 

 Együttműködésre épüljön. 

 Sok játékos elemet tartalmazzon. 
 
Tevékenységek: 
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Személyes példaadás, szakszerű ismeretközlés, gyakoroltatás (tapasztalat és élményszerzés) és 
rendszeres ellenőrzés biztosíthatja nevelésüket ezen a területen. Az egészséges életmódra neve-
lésre, illetve az egészségrontó káros szerek és szokások, - drogok, dohányzás, alkohol – hatásai-
nak ismertetésére, prevenciójára minden lehetséges módon törekszünk. 

a) Foglalkozásokon keresztül: 

 Drog prevenciós és bűnmegelőzési előadássorozat a Városi Rendőrkapitányság 
munkatársainak közreműködésével. 

 Egészségvédelmi projektek 
b) Kötelező kollégiumi foglalkozások. 
c) Csoportos és egyéni beszélgetéseken keresztül. 
d) Szülői értekezleteken keresztül 
e) Elsősegély szakköri foglalkozások 

 
Rendkívül fontosnak tartjuk a szabadidő célszerű hasznosítását, ezen belül a rendszeres test-
edzést, sportolást. Ezt segíti elő nagyon aktív kollégiumi sportéletünk, amely mind szervezett, 
mind egyéni formában lehetőséget nyújt a rendszeres sportolása. 
Az egészséges életmódhoz hozzátartozik az egészséges táplálkozás. Ösztönözzük tanulóinkat az 
egészséges ételek fogyasztására, a tudatos táplálkozásra. 
 
Sportolási lehetőségek a kollégiumban: 
Szabadidős sportfoglalkozások: labdarúgás, kondi, sport és játék (asztalitenisz, asztali foci.) 
Házibajnokságok 
Uszodalátogatás 
Csoportok közötti verseny több sportágban, sorversenyek. 
Arra törekszünk, hogy senki se legyen, aki hetente legalább 1-2 sportolási alkalmon nem vesz 
részt. 
 

1.53.3 A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, az önálló 
életkezdést elősegítő tevékenységek elvei 

A tanulók fejlődését elősegítő tevékenység elvei 
A serdülőkör, ifjúkör jellemzője az értelmi képességek növekvő differenciálása. Az egyéni érdek-
lődés, a motiváció, a gyakorlás lehetőségei, a siker és kudarcélmények, a követelmények külön-
bözősége szelektív módon hat az értelmi fejlődésre. A szorgalom, a tanulási motiváció is elősegíti 
az értelmi képességek fejlődését. Feladatunk, hogy: 

 neveljük tanítványainkat a nyitottságra, az új ismeretek igényére, 

 segítsük elő az erkölcsi értékek elsajátítását, 

 alakítsuk ki bennük a logikus érvelés készségét, a siker és kudarcélmények feldongását, 

 tanítsuk meg őket cselekvéseik érzelmi és értelmi irányítására 
 
A tehetséggondozás elvei 
A tehetség a személyiség általános megnyilvánulása. Ennek összetevői: 

 átlagon felüli képességek, 

 kreativitás, 

 feladat-elkötelezettség, melyekre hatással van a környezet, a család, az iskola és a kor-
társak. 
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A tanulóinknak a kiscsoportos keretekben segítséget nyújtunk az érettségi és egyéb tantárgyi 
vizsgákra való felkészülésben. Biztosítjuk számukra a számítógép és internet használatát, vala-
mint rendelkezésükre áll az iskolai könyvtár is. Sportban tehetséges tanulóinknak edzési lehető-
séget biztosítunk (konditerem, focipálya, tornaterem).  
A tehetséggondozás tekintetében is szorosan együttműködünk az iskolával, lehetőségünk van az 
iskolai létesítmények használatára, tanulóink részt vehetnek az iskola által szervezett foglalkozá-
sokon (pl.: emelt szintű érettségire való felkészítés). 
Az iskolai és kollégiumi rendezvényeken rendszeresen szerepelnek kollégista diákjaink. 
A kollégiumi diákönkormányzat keretében tevékenykedő tanulóinkat ösztönözzük az önálló mun-
kavégzésre, lehetőségük van vezetési, szervezési képességeik fejlesztésére. 
 
A felzárkóztatás elvei 
A tanulók tanulmányi előmeneteli nincsenek mindig összhangban az iskola, a szülő, valamint a 
kollégium elvárásaival. A kollégiumi támogató oktató feladata, hogy: 

 megismerje a tanulók képességeit, motivációit, 

 meghatározza, hogy milyen segítő nevelési eljárásokat akar követni, milyen foglalkozá-
sok keretében és milyen módszerrel, 

 meg kell határozni, hogyan szüntethetjük meg a hiányosságokat, hogyan végezzük a kor-
rekciót, a fejlesztést. 

 
A felzárkóztatás főbb formái: 

 Alapok pótlása: Főleg elsősök esetében jelentős, amikor pótolni kell az általános iskolá-
ban elsajátított tudást és az új iskolatípus induló tudásszintje közötti különbségeket. 

 Hagyományos felzárkóztatás: A tanév során a tananyaggal kapcsolatos tudáshiány pót-
lása. Olyan tanulóknál jelentkezik, akik képességeik alapján nem tudják az iskolai tanítás-
tanulás során elsajátítani az ismereteket, több részletesebb magyarázatot, gyakorlást 
igényelnek. 

 Alkalmi felzárkóztatás: Azok esetében, akik jelzik problémáikat pl.: dolgozatírás előtt 
vagy bukásra állna, esetleg az adott témakört nem érti. 

 
Követendő elvek: 

 a tanulás, a tudás értékének, fontosságának hangsúlyozása, 

 a tudás iránti igény felkeltése 

 az érdeklődés, az aktivitás felébresztése, fenntartása, 

 önálló tanulás, önművelés kialakítása, 

 rendszeres és folyamatos készülés begyakoroltatása, 

 segíthetjük tanórán kívüli tanulással, korrepetálással, 

 nevelőtanári szigorítást lehet alkalmazni (pótszilencium, kimenő megvonás, szaktanári 
korrepetálásra irányítás), 

 szülők tájékoztatása a felmerült problémákról 
 

1.53.4 A pályaválasztást, az önálló életkezdést segítő tevékenység elvei 

A kollégista fiatalok jelentős hányadánál beszélhetünk meglévő területi hátrányokról. Származá-
suk, szociokulturális hátrányaik folytán nincsenek választási helyzetben, az általános iskolai pá-
lyafutás, az oktatás szelektív volta keményen meghatározza jövőjüket. Sok esetben nem rendel-
keznek kellő információval sem.  
A támogató oktatók feladata, hogy feltárja a gyermek továbbtanulási vágyait, elképzeléseit, se-
gítse annak megvalósulását. Szolgáljon kellő információval a gyermek és a szülő felé egyaránt a 
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lehetőségeket illetően.  A továbbtanulók esetében szakirodalommal, korrepetálással segítse elő 
a nagyobb felvételi esélyt. Élettapasztalatának átadásával-, az iskolával közösen- segítse elő az 
önálló életkezdést. 

 A tevékenységek formáját és tartalmát a differenciálás alapján szervezzük. 

 Meg kell adni a szülőknek a szükséges segítséget az ilyen irányú problémáik megoldásá-
ban. 

 A helyes pályaválasztás elősegítésében segítséget adunk a tanulóknak a reális önismeret 
elsajátításával. 

 A választott pálya iránti motiváltság, elhívatottság kialakítása a tanulókban. 

 Az önálló életvitelhez szükséges gyakorlatiasság, felelősség elsajátíttatása. 
 
Cél:  

 Mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb szakmát, továbbtanulási utat.(továbbta-
nulás, szakmai orientáció) 

 Tudják alkalmazni az önmenedzselési technikákat. 
 
Feladat: 

 A tanulók felkészítése, az önismeret szerepének fontosságára 

 Lehetőség biztosítása a saját képességek felismerésére, kipróbálására 

 Az értékek és a realitások tudatosítása 

 Sokszínű. sokirányú tanulmányi önképző, továbbtanulásra felkészítő, önmenedzselő is-
mereteket bővítő tevékenységek, lehetőségek szervezése 

 
Tevékenységek, pályakép felépítése: 

 Önismereti foglalkozásokon, csoportfoglalkozásokon 

 Önmenedzselés megalapozása, fejlesztése egyéni beszélgetés, csoporttréning útján 
 

1.53.5 Az önálló életkezdést segítő tevékenység elvei 

Személyiségfejlesztés elvei: 

 A tanulók egyéni törődés keretein belül feltárhatják egyéni problémáikat, ezek megoldá-
sában számíthatnak a oktatóok segítségére, tanácsaira. 

 Az intézkedésekben, cselekedetekben a diákok érdekének érvényesülése úgy, hogy hát-
rányos megkülönböztetés nem érheti, miközben a többi kollégista érdeke nem sérülhet. 

 Csak értő kommunikáció nevelhet harmonikus személyiséget. 

 Kollégiumunk lakói önismereti foglalkozásokon, csoportfoglalkozásokon megismerhetik 
személyiségük tulajdonságai, megkereshetik saját helyüket a közösségben. 

 
Cél: 

 A kollégiumi közösség értékeinek kialakítása úgy, hogy az egyéni érdekek is megvalósul-
hassanak. 

 Ismerje, és fogadja el önmagát, legyen egészséges önbizalma, önkritikája, és kritikája. 

 A közösség tagjai között természetes legyen az együttműködés, amely érdekegyezteté-
sen, egymás elfogadásán, alkalmazkodáson, kompromisszumkészségeken, mások tiszte-
letén alapszik. 

 Olyan személyiségek kerüljenek ki a kollégiumból, akik elfogadják nemzeti értékeinket, 
őrzik hagyományainkat, megtalálják helyüket az EU-ban. 

 Nyílt, őszinte kommunikációs rendszer kialakítása. 

 A tanulók iránti felelősség, bizalom, tapintat alkalmazásával, alapvető erkölcsi normák 
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betartásával, az egyéni szükségletek figyelembevételével az személyiség fejlesztése. 
 
Feladat: 

 Értékharmónia kialakítása 

 Mintaadás az értékes életre 

 A tradicionális emberi, a magyar és helyi értékek képviselete, miközben tiszteletben 
tartjuk mások hagyományait és értékeit 

 Az értékek átadása az életkori sajátosságok figyelembevételével 

 Szeretetteljes légkör kialakítása 

 Kiszámíthatóság, személyre szóló értékelés és minősítés 

 Az életvitelt befolyásoló, az együttélést biztosító, a házirendben közösen megfogalma-
zott keretek, normák betartása 

 
A csoportvezető feladata: 

 A beilleszkedés segítése (szűkebb és tágabb értelemben) 

 A tanulók alkalmazkodó készségének fejlesztése 

 Bizalmi légkör kialakítása az egyénben és a csoportban 

 Az önbizalom erősítése, a helyes önértékelés kialakítása (egyénileg és csoportban) 

 Az egyéni törekvések és a közösségi érdekek összehangolása 

 A közösen meghatározott szabályok betartása 

 Kiemelten fontos feladat, hogy a kollégiumban egy időben zajló kommunikációs folya-
matok (diák-diák, diák-oktató, portás-diák, iskola-kollégium stb.) a különböző csoporto-
kon belül és a különböző csoportok között egymást segítők legyenek. 

 
Tevékenységrendszer: 

 Önismereti foglalkozás szervezése a személyiség, jellem megismerésére, fejlesztésére 

 Konfliktuskezelés, önértékelés fejlesztése, alkalmazkodás 

 személyes beszélgetés a tanulóval, meggyőzés, megerősítés 

 meghallgatás, bizalomépítés, 

 beszélgetés a szülővel, közös álláspontra jutni a tanuló érdekében, 

 beszélgetés az osztályfőnökökkel (közös álláspontra jutni a tanuló érdekében) 

 élethelyzetek megbeszélése, dramatizálása csoportfoglalkozás keretében 

 irodalmi alkotásokban, filmekben ábrázolt konfliktusok elemzése önismereti foglalkozá-
sokon, csoportfoglalkozáson, 

 konfliktusok, válsághelyzetek megoldásainak keresése szerepjátékokkal, szituációs játé-
kokkal csoportfoglalkozáson, önismereti foglalkozáson,  

 különböző szituációk elemzése egyéni és/ vagy csoportfoglalkozáson. 
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1.53.6 Nemzetiségekhez tartozó tanulók kollégiumi nevelése 

A kollégiumi nevelésben meghatározó elem, hogy a többségi nemzethez tartozó tanuló a határa-
inkon belül élő nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó tanulóval él, élhet együtt. A foglalko-
zások, és a tevékenységek célja ebben a témakörben az, hogy a kollégistában maradjon meg, sőt 
erősödjön a küldő környezettel, és alakuljon ki a kötődés a befogadó környezethez. A kollégista 
tartsa meg azokat az értékeket, amelyekkel a szülői ház, a felnevelő környezet „elküldte” a kollé-
giumba, s az új környezet értékei ugyanúgy épüljenek be a személyiségébe. 
 
Ebből adódó célok, és feladatok: 

 a szülőföld, és a hazaszeretet alapjainak kialakítása, ismerete 

 országunk, nemzetünk ismerete, szeretete 

 az anyanyelv szeretete, művelése, igényes használata 

 a határainkon kívül, kisebbségben élő magyarok problémáinak ismerete, tisztelete ápo-
lása 

 nemzeti szimbólumaink (zászló, címer, Himnusz, Szózat, ünnepeink) 

 a hazánkban élő nemzetiségek, kisebbségek jogainak ismerete, kultúrájuk, hagyomá-
nyaik, nemzeti érzéseik tiszteletben tartása 

 más népek nemzeti érzésének, kultúrájának tiszteletben tartása. 
 
Fejlesztési követelmények: 
A témakör fontos szerepet tölt be a kollégista közösségi identitásainak fejlődésében. 
A témák feldolgozása segítse elő az iskolában tanult ismeretek más szempontú felhasználását. 
 

1.53.7 A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társa-
dalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve 

A kollégiumi támogató oktatóknak fel kell ismernie a hátrányos helyzetű, jó intellektuális képes-
ségekkel rendelkező az átlagosnál tehetségesebb tanulókat. Olyan feltételeket kell teremteni, 
amelyek lehetővé teszik minél több képesség megmutatkozását, fejlesztését. 
Hatékony módszerekkel biztosítani szükséges a speciális képességek fejlődését (kollégiumon kí-
vüli lehetőségek keresésével is). 
Lehetőséget kell adni a kollégiumi közélet adta szociális képességek megmutatkozására, illetve 
fejlesztésére (különböző rendezvényeken történő szereplés). 
A tehetséggondozás során az egész egyéniséget fejlesztjük intellektuálisan, érzelmileg, szociáli-
san. Megismerjük szükségleteiket és teret adunk kreativitásuknak. Segítséget nyújtunk a reális 
énkép kialakításában. 
 
Módszerek: 

 a gyermekhez való állandó odafordulás (érdeklődés, partnerként való kezelése), 

 cselekvésre, munkára, játékra bátorítás 

 kérdezésre való bátorítás 

 önálló ismeretszerzésre való ösztönzés 

 önálló problémamegoldásra való ösztönzés 

 beszélgetésekbe, vitákba való bevonás, 

 szabadidő biztosítása az elmélkedésre, játékra, 

 önkritika gyakorlásának elsajátítása, 

 képzeletfejlesztő, alkotásra serkentő feladatok adása. 
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A hátrányos helyzetű tanulóknál érvényesített nevelési elvek: 

 általános intelligencia, intellektuális képességek, műveltség fokozott fejlesztése, 

 a felismert speciális képességek fokozott fejlesztése, (egyéni, illetve differenciált foglal-
kozások megszervezésével) 

 tehetséges kollégisták kreativitásának fejlesztése 

 folyamatos motiváció: elkötelezettség a feladataik, munkájuk, tanulásuk, kiválasztott pá-
lyájuk szerepeinek, feladatainak megoldása iránt, 

 érdeklődés, ambíció, kíváncsiság, tettrekészség, kitartás állandóan működő szinten tar-
tása. 

 

1.53.8 A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és spor-
tolási tevékenységek szervezésének elvei 

A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei 
A kollégiumi élet megszervezésében jelentős szerepet tölt be a kollégiumi diákönkormányzata. A 
kollégium biztosítja, hogy a diákok választott tisztségviselők révén részt vehessenek a tanulókö-
zösségek mindennapi életével kapcsolatos célok kijelölésében, a feladatok végrehajtásában, va-
lamint az elért eredmények értékelésében. 
A kollégiumi diákönkormányzat és az oktatótestület közötti kapcsolatot egy támogató oktató köz-
vetlenül segíti. A diákönkormányzat vezetői havonta egy alkalommal, illetve szükség esetén több-
ször is összeülnek. A kollégiumi diákönkormányzat legfontosabb fóruma évente két alkalommal 
közgyűlést tart. Lehetővé kell tenni, hogy a diákönkormányzat tagjai és vezetői megismerjék és a 
mindennapi gyakorlatban felelősen alkalmazzák a demokratikus érdekérvényesítés, a probléma-
megoldás és a konfliktuskezelés technikáit, módszereit. 
A kollégium a maga sajátos eszközeivel kiépíti, folyamatosan ápolja és megújítja az önálló arcu-
latához kapcsolódó hagyományait, erősíti a kollégiumi közösség együvé tartozását. 
 
A művelődési és sportolási tevékenység szervezésnek elvei 
A művészeti neveléssel a kollégium el kívánja érni, hogy a kollégisták személyes élményeik során 
találkozzanak esztétikai értékekkel, legyenek képesek átélni a művészeti alkotások által közvetí-
tett érzelmeket, indulatokat, gondolatokat. Alkotó helyzetek biztosításával ösztönözzük őket el-
képzeléseik kifejezésére. Tegyük lehetővé a tehetséges kollégiumi tanulók számára a különböző 
alkotások készítését, produkciók (zenei, tánc és dráma, egyéb színpadi előadó művészet) létre-
hozását és bemutatását. 
Neveljünk a művészi kifejezés által nyitottságra, toleranciára az értékek élményeken és belátáson 
alapuló megbecsülésre. Teremtsünk lehetőséget tanulóink számára a kulturális rendezvényeken, 
programokon való részvételre. Ösztönözzük őket a könyvtár és egyéb kulturális és művelődési 
intézmények látogatására. 
A kollégiumi sportoláshoz a alapot a megfelelő infrastrukturális és eszközháttér biztosítása, ezek 
folyamatos fejlesztése és bővítése jelenti. Szabadidős tevékenységeinken belül nagy szerep jut a 
testmozgásnak, mind a napi sportfoglalkozások, mind pedig sportversenyek szervezése terén. 
Foglalkozásaink tervezésekor az „ép testben, ép lélek” azaz a szellem és a test edzésének megfe-
lelő aránya. Arra törekszünk, hogy tanulóink fizikai teherbírása növekedjék, és egészséges élet-
módot folytassanak.  

1.53.9 Gyermek-és ifjúságvédelem a kollégiumban 
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Kollégista tanulóink többsége hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.  Helyzetűket még 
nehezíti, hogy olyan kistelepülésekről jönnek, amely maga is hátrányos helyzetű, és ahol az or-
szágos átlagot meghaladó mértékű a munkanélküliség. 
A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat a csoportvezető támogató oktató látják el az osztályfő-
nökökkel.  
 
A támogató oktatók gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai: 

 A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók felmérése. 

 A tanulók és szülők tájékoztatása a lehetséges támogatásokról. 

 Az osztályfőnökökkel való szoros kapcsolattartás. 

 Súlyos veszélyhelyzet esetén az osztályfőnök azonnali értesítése. 
 

1.53.10 Kollégiumi hagyományok és azok továbbfejlesztésének terve 

Kollégista tanulóink részt vesznek az iskolai rendezvényeken, megemlékezéseken. Ezen kívül van-
nak külön kollégiumi rendezvényeink, amelyek évről évre megtartásra kerülnek, és immár részei 
lettek a kollégiumi hagyományoknak.  
 
I. félév 

 Első Kollégiumi közgyűlés. Új tisztségviselők megválasztása, éves programtervezet elfo-
gadása. 

 Elsős avató. Az első évfolyamos kollégista tanulók bemutatkozó műsora, játékos vetél-
kedő, tréfás eskütétel. 

 Szüreti farsang. Szürettel kapcsolatos hagyományok bemutatása, versek, mondókák, já-
tékos vetélkedők 

 Mikulás. Mikulás nap alkalmából tréfás, vidám programok, ügyességi és sportvetélkedők 

 Karácsonyi ünnepség. Meghitt karácsonyi műsor a kollégista tanulók közreműködésével. 
 
II. félév 

 Második Kollégiumi közgyűlés. Beszámoló az első félévben végzett munkáról. Első félév 
értékelése, a második félév programjának elfogadása. 

 Farsangi mulattság. Farsangi jelmezekbe öltözés, dalos, táncos előadások bemutatása. 

 Katasztrófavédelmi verseny. Házi verseny, ahol az első helyen végző csapat képviseli a 
kollégiumot a városi katasztrófavédelmi versenyen. 

 Elsősegély verseny. Házi versenyen, ahol a legjobban szereplő tanulók képviselik a kollé-
giumot a városi Vöröskereszt által szervezett elsősegélynyújtó versenyen. 

 Horgász verseny. A sportszellem kialakítása, környezetünk védelme, az együttes tevé-
kenység élménye. 

 Végzősök búcsúsztatója. Az érettségi vagy szakvizsga előtt álló utolsó éves kollégista ta-
nulók ünnepélyes búcsúsztatója. 

 Harmadik Kollégiumi közgyűlés. A tanév értékelése, tanulók jutalmazása, oklevelek át-
adása. 

 Gulyás-parti. Az év utolsó kollégiumi rendezvénye, közös főzés a szabadban. 

 Csoportok közötti verseny. A csoportok egymás közötti versengése a tanév elejétől a vé-
géig tart, részei különböző vetélkedők és házibajnokságok, az eredményhirdetésre a 
tanév végén kerül sor.  

 
A felsorolt eseményeken kívül megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről. 
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1.53.11 Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

A környezet és az egészség egymással szorosan összefüggő fogalmak. Az épített és természeti 
környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az em-
ber a természet és környezet része. 
A romló egészségi és környezeti állapotok miatt egyre nagyobb felelősség hárul a nevelési-okta-
tási intézményekre, oktatóokra a fiatalok környezettudatos és egészségtudatos magatartásának 
kialakításában. 
A környezettudatosság és egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket 
saját egészségük egyre nagyobb mértékű irányítására és javítására, környezetükkel való tudatos 
és harmonikus együttélésre. 
Az egészségnevelésnek és környezeti nevelésnek intézményünkben vannak olyan elvei, amelyek 
meghatározzák, és egyben összetartják az intézmény működését, nevelési eljárásait, a támogató 
oktatók nevelőmunkáját. 

 A környezetben minden mindennel összefügg, ezért az szükséges, hogy a környezeti ne-
velés és az egészségnevelés rendszer-szemléletű, holisztikus látásmódú legyen, s ez által 
tegye lehetővé az egésztől a részek felé való megismerést, több tudományterület össze-
kapcsolását. 

 A környezeti- és egészségnevelés élethosszig tartó folyamat, amely azonban nemcsak a 
kollégiumban folyik, hanem az élet más színterein is, sokszor negatív hatásokkal. Segít-
sük hozzá kollégistánkat, hogy a káros hatások kiküszöbölésével a környezet és egészség 
megvédéséhez szükséges tudást, készséget, értékrendszert, pozitív érzelmi hozzáállást, 
elkötelezettséget szerezzenek. 

 Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások, a környezettudatos szemlé-
let a tanuló cselekvő, tevékeny részvételével valósuljon meg. A kollégiumi környezet, 
mint élettér fontos szerepet játszik az egészséges testi, lelki, szociális fejlődés biztosítá-
sában, a környezeti nevelésben. Ebben a támogató oktatók életvitelének, személyes pél-
damutatásának jelentős szerepe van. 

 A kollégium mindennapi életében meghatározó legyen a rend, az együttműködés, az 
egészség védelme. 

 
A kollégiumi nevelés szinterei közül kiemelkedik a csoportvezető támogató oktató példaadó, se-
gítő, útbaigazító tevékenysége. Mindennapi nevelőmunkája során kiemelten kell figyelni az 
alábbi nevelési elvek megvalósítására: 

 Testi, pszichikai, szellemi szempontból egészséges fiatalokká nevelni a rábízott tanuló-
kat. 

 Az egészséges életmód a harmonikus, erkölcsös és konstruktív életvitel rendjének kiépí-
tése úgy, hogy ezek számukra alapértékké váljanak. 

 A primer prevenció keretében az egészségvesztés megakadályozása: különféle tényezők 
megszüntetésére való törekvés olyan tevékenységekkel és eszközökkel, amelyek egy-
részt az általános egészség megőrzését, másrészt a specifikus betegségek kialakulásának 
megelőzését segítik elő. 

 Tudatosítani a tanulókban az ember és a környezet közötti kapcsolatot, hatékony köl-
csönhatást, kezdeményezővé tenni őket az épített és természeti környezettel való har-
monikus együttlétre, a helyi, regionális és globális környezeti kihívások megoldásában. 

 Megismertetni a tanulókkal az egészségre kedvező és káros tényezőket, a betegségmeg-
előzési módokat, eljárásokat tudatosítani a tanulókban az egészséges életmód szabá-
lyait, normáit, a pozitív beállítódásokat. 

 Fejleszteni a neveltek szemléletét, viselkedésük normaorientációját, erkölcsiségét, ön-
maguk és mások iránti felelősségérzetet. 
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1.53.12 Kapcsolattartás az iskolával és a szülői házzal 

Kapcsolat az iskolával 
A kollégium s az iskola élete szorosan összekapcsolódik minden területen. 
Az iskolával történő kapcsolattartás fontos feltétele a tanév programjának egyeztetése, és a ta-
nulókkal szembeni elvárások pontos megismerése. A helyi tantervek és a Program Tanterv isme-
retében kell összeállítani a foglalkozási terveket. 
Az osztályfőnökökkel és az oktatókkal elengedhetetlen a tanulókkal kapcsolatos információk 
rendszeres megvitatása. A havi rendszeres találkozókon kívül - a szülői fogadóórák, értekezletek 
előtt - szükség szerint kell felkeresni az osztályfőnököket, oktatókat. Lehetőséget kell biztosítani 
számukra a tanulók kollégiumi életének közvetlen megismerésére is. A kollégiumi órarend, mun-
karend kialakításával is igyekszünk elősegíteni a napi kapcsolattartás megvalósulását. 
A tanulók tantárgyi előmenetelét a csoportvezető támogató oktató köteles a KRÉTA rendszerben 
folyamatosan figyelemmel kísérnie. 
 
Kapcsolat a szülőkkel 
A gyermek fejlődése szempontjából meghatározó a családi környezet. A nevelőmunka eredmé-
nyessége összefügg a szülői nevelési feltételekkel, ezért fontos annak ismerete. A gyermek sze-
mélyiségfejlődése szempontjából a családdal való együttműködés vezethet eredményhez.  Cé-
lunk és feladatunk tájékozódni a szülők véleményéről, elvárásairól, javaslatairól. 
 
A szülők tájékoztatásának formái: 
 
Személyes Kapcsolatok 

 Nyílt napon, beiratkozáskor: A nyílt napon a szülő és a gyermek tájékozódhat a kollégi-
umról, megnézhetik a szobákat, közös helyiségeket. Megismerkedhetnek a beköltözés 
rendjével, a házi- és a napirenddel. Beiratkozáskor részletes írásos tájékoztatást kapnak 
az újonnan beköltözők a beköltözésre vonatkozóan. 

 Beköltözéskor: A tanulót elkísérő szülő megismerkedhet gyermeke nevelőtanárával. Tá-
jékozódhat a tanulói jogokról és kötelezettségekről. Lehetőségük van a felkínált foglalko-
zások közül közösen választani. 

 Szülői értekezleten: A támogató oktató a beköltözés napján az új kollégisták szüleinek 
tájékoztatást tart a kollégium házirendjéről, éves programokról, lehetőségekről, kérése-
inkről, elvárásainkról. A támogató oktatók az iskolai szülői értekezletek alkalmával tájé-
koztatják a szülőt gyermekük magatartásról, tanulási szokásairól, szorgalmáról, közösség-
ben vállalt tevékenységéről, beilleszkedéséről. 

 
Szülőkkel való kapcsolattartás egyéb formái: 

 telefonon történő megbeszélés 

 „sms” küldése 

 elektronikus levelezés 

 levélírás 

 önkormányzaton keresztül kapcsolatfelvétel 
 
A kollégium egyéb kapcsolatai: 
A kollégium kapcsolatai összefonódnak az intézményével, mivel rendezvények, látogatók, közös 
programok szervezésekor helyiségek és szállásbiztosítás terén a kollégium a meghatározó. 

1.53.13 A kollégiumi nevelés minősége, eredményessége 



 

258 

A kollégium - a szülővel és az iskolával együttműködve - hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló eredmé-
nyesen fejezze be tanulmányait választott iskolájában. 
A tanuló a kollégiumi nevelési folyamat során elsajátítja a társadalomba való beilleszkedéshez és 
a családi életben, a hivatás gyakorlásában, az állampolgári létben az önálló életvitelhez szükséges 
alapvető ismereteket, képességeket, értékeket: 

 elsajátítja és követi az alapvető erkölcsi normákat; 

 képes az egészséges és kulturált életmód kialakítására; 

 sokoldalú képzettsége, műveltsége párosul az új ismeretek befogadásának és a folyama-
tos megújulásnak a képességével; 

 kialakul reális társadalomképe; 

 rendelkezik az önszerveződéshez, a demokratikus érdekérvényesítéshez szükséges képes-
ségekkel; 

 tudása versenyképes, önértékelő képességére, szakmai felkészültségére alapozva választ 
tud adni a szakmai kihívásokra; 

 képes az együttműködésre, az emberi kapcsolatok kialakítására és továbbépítésére; 

 másokhoz való viszonyában toleráns, empátiával rendelkezik, társadalmi szemléletét a 
szolidaritás jellemzi; 

 ismeri nemzetünk, nemzetiségeink kulturális, történelmi hagyományait. 
 
A kollégiumi nevelés eredményességének értékelésekor figyelembe veendő, hogy a nevelési fo-
lyamat milyen kiindulási állapotból, milyen feltételek mellett fejtette ki hatását. 
A nevelés eredményességének mértékét meghatározza, hogy a tanuló a nevelési folyamat végén: 

 képességeinek figyelembevételével milyen mértékben teljesítette tanulmányait 

 mennyire rendelkezik valós társadalomképpel 

 rendelkezik-e a társadalomba való beilleszkedéshez szükséges alapvető ismeretekkel és 
képességekkel  

 képzettsége párosul-e az új ismeretek befogadásának képességével 

 képes-e az együttműködésre, kapcsolatok kialakítására, önálló alkotó munkára 

 közösségélménye mennyire határozza meg a kialakuló életvezetést. 
 

1.53.14 A tanulók fejlődésének ellenőrzési és értékelési rendszere  

A következő területeken kaphatunk visszajelzést a tanulók fejlődéséről:  

 magatartás, viselkedés  

 akarati tényezők   

 értelmi tényezők  

 testi és lelki állóképesség 
 
Magatartás, viselkedés 
A személyiség fejlődésének külső megnyilvánulási formája, ezért közösség- és társadalomformáló 
tényező. A változások a mindennapi tevékenységben könnyen nyomon követhetők, ezért a folya-
matos ellenőrzés és a szükséges korrekciók megtétele döntő e téren.  
A magatartási, viselkedési problémák felismerése után fel kell tárni annak okait, és meg kell tenni 
a pozitív változást elősegítő intézkedéseket. A támogató oktató példamutató szerepe és a közös-
ség jó szokásai, hagyományai elengedhetetlenek ezen a területen. A házirend, napirend jól korul 
határolja a diákotthonban a magatartás- és viselkedésnormákat. 
 
Akarati tényezők  
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A személyiségfejlődés energiabázisát adja, ezért az eredményesség szempontjából meghatározó. 
A kollégiumi tevékenységrendben való részvétel alapján nagyon jól értékelhetők a tanulók aka-
rati tulajdonságai. A hiányosságokat elsősorban azzal javíthatjuk, ha motiválni tudjuk a tanulókat 
a közösségi tevékenységekre, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy azok értelmesek és színvonala-
sak legyenek. 
 
Értelmi tényezők  
Az értelmi képességek fejlődését a következő összetevők alapján vizsgálhatjuk:   

 továbbtanulási mutatók   

 tanulmányi eredmények  

 intelligencia tesztek   

 vizsgák, versenyek 

 képesség-vizsgálatok 
 
Testi és lelki állóképesség  
Főbb összetevői:  

 egészségi állapot mérése  

 fizikai állóképesség mérése   

 a kollégiumi légkör, hangulat tesztelése, elemzése 
 
Ellenőrzési formák   

 folyamatos megfigyelés   

 foglalkozások látogatása   

 feljegyzések készítése  

 egyéni és csoportos beszélgetések   

 véleménykérés (szobatárs, barát, osztályfőnök, tanár stb.)   

 cselekedet- és viselkedéselemzés   
 
A támogató oktatói értékelés kifejezésének módja, eszköze  
Szóbeli értékelés: Leggyakoribb, fontos eleme a szavak, kifejezések, a stílus megválasztása, vala-
mint az, hogy mikor és hogyan végezzük, mondunk ítéletet a tanuló cselekedetéről. Mérlegelés 
tárgya, hogy nevelési szempontból mikor a legcélravezetőbb (négyszemközt, közösség előtt stb.). 
Írásbeli értékelés  

 KRÉTA rendszerben 

 saját dokumentumban 
 
Az ellenőrzés és értékelés - tárgyától függően - eltérő időközökben végzendő feladat. A ciklikus-
ság eldöntése és alkalmazása a pedagógiai módszertani szabadság jegyében a nevelésért felelős 
támogató oktató feladata. 
A szobák tisztaságát, rendjét a szoba lakói a támogató oktatókkal együtt naponta ellenőrzik. A 
támogató oktatók részt vesznek a félévi és év végi osztályozó értekezleteken, ahol hathatósan 
működnek közre a tanulók magatartás és szorgalom jegyeinek alakításában. Jutalmazási, bünte-
tési rendszerünket a Házirend tartalmazza. 
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MELLÉKLETEK 
Kötelező kollégiumi csoportfoglalkozások tematikája 

 
Témakör: A tanulás tanulása 

9-13. évfolyam 
Éves óraszám 10 

 

Foglalkozás Téma, tananyag Megjegyzések 

1. 
9/1 Középiskolások lettünk. Új típusú követelmények a ta-

nulásban. 
 

2. 9/2 Tanulás módszertan. A tanulási szokások felmérése  

3. 
9/3 Hogyan tanuljunk: hatékony tanulási módok, technikák 

gyakoroltatása 
 

4. 
10/1 Tanulási stratégiák, tanulás gátló időrablók kiküszöbö-

lése. 
 

5. 
10/2 Tanulási stratégiák újragondolása: IKT eszközök hasz-

nálata, beszélgetés erősségeinkről, gyengeségeinkről, tanu-
lási tippek, tanácsok megfogalmazása. 

 

6. 
11/1. Hogyan állok a tanulással: tanulási sikerek és kudarcok 
okainak feltárása, új tanulási stratégiák, módszerek kidolgo-

zása. 
 

7. 
11/2 Egyes stílusoknak leginkább megfelelő tanulási mód al-

kalmazása. 
 

8. 
12/1. Vizsgákra való felkészülés módjai, vizsgahelyzet te-

remtése. 
 

9. 
12/2. Felkészülés a vizsgákra, feladatértelmezés vizsgahely-

zetben. 
 

10. 13/1. Élethosszig tartó tanulás, jövőkép.  

 
Támogató oktató / tanulói tevékenységek: 

 támogató oktató prezentáció 

 beszélgetés 

 megvitatás 

 ötletbörze 

 szerepjáték 

 játék 

 kérdőív kitöltése 

 feladatlapok kitöltése 

 rajkészítés 
 
Tanuláshoz szükséges eszközök: 

 feladatlapok 

 kérdőívek 

 gyurma 

 színes ceruzák 

 csomagoló papír 

 filctollak 

 IKT eszközök 
 

Témakör: Erkölcsi nevelés 
9-13 évfolyam 
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Éves óraszám: 8 
 

Óraszám Témakör, tananyag Megjegyzések 

1. 9/1 Az ember, mint értékelő és erkölcsi lény.  

2. 9/2 Az önismeret, önmagunkhoz és másokhoz való viszony.  

3. 10/1 Az erkölcsi érték, fogalma.  

4. 
10/2 A személyes kapcsolatok erkölcsi dilemmái a mindennapok-

ban, konfliktuskezelés. 
 

5. 11/1 Erkölcsi érzék fejlesztése, felelősség és kötelességtudat.  

6. 11/2 Erkölcsi döntés.  

7. 12/1 A munka megbecsülése, felelősség és kötelességtudat.  

8. 13/1 Korunk erkölcsi kihívásai  

 
Támogató oktatói / tanulói tevékenységek: 

 csoportfoglalkozás 

 filmvetítés 

 előadás 
 
Tanuláshoz szükséges eszközök: 

 IKT eszközök 
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Témakör: Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
9-13. évfolyam 
Éves óraszám: 9 

 
Óraszám Témakör, tananyag Megjegyzések 

1. 9/1 Közösséghez tartozás, a kollégium.  

2. 
9/2 Ismerje lakóhelyét, annak természeti és kulturális örök-

ségét. 
 

3. 10/1 Nemzeti szimbólumok  

4. 10/2 Szakmákhoz kapcsolódó személyiségek, találmányok  

5. 
11/1 Európaiság, Magyarország az európai Unióban betöl-

tött szerepe, a csatlakozás hatásai az egyén szempontjából. 
 

6. 11/2 Nemzeti kultúránk kincsei  

7. 
12/1 Nemzeti lét- határon túliak, hazánkban élő nemzetisé-

giek. 
 

8. 13/1 Szakmához kapcsolódó hagyományok  

 
Támogató oktatói / tanulói tevékenységek: 

 csoportfoglalkozás 

 filmvetítés 

 előadás 
 
Tanuláshoz szükséges eszközök: 

 IKT eszközök 
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Témakör: Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
9-13. évfolyam 
Éves óraszám: 9 

 

Óraszám Témakör Megjegyzések 

1. 9/1 Az egyén helye feladata az iskolai közösségekben.  

2. 
9/2.  Kollégium működésének a rendje, szabályai. A DÖK 

szerepe a kollégiumban. 
 

3. 10/1 Alapvető állampolgári jogok, kötelességek  

4. 10/2 Cselekvő állampolgári magatartás és törvénytisztelet.  

5. 11/1 A felelős állampolgári magatartás.  

6. 11/2 A demokrácia elvei és gyakorlati megvalósulása.  

7. 12/1 A demokratikus jogállam működése.  

8. 13/1 Cselekvő magatartási és törvénytisztelet.  

9. 
13/2 Mátészalka története, az Önkormányzat közigazgatási 

rendszere, járási hivatal 
 

 
Támogató oktatói / tanulói tevékenységek: 

 csoportfoglalkozás 

 filmvetítés 

 előadás 

 beszélgetés 

 megvitatás 
 
Tanuláshoz szükséges eszközök: 

 IKT eszközök 

 feladatlap 
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Témakör: Önismeret és társas kultúra fejlesztése 
9-13 évfolyam 

Éves óraszám: 5 
 

Óraszám Témakör, tananyag Megjegyzések 

1. 9/1 Ki vagyok én? Reális pozitív énkép fejlesztése.  

2. 
10/1 Önismeret és társas kapcsolati kultúra, személyiség-

jellemzők. 
 

3. 11/1 Önismereti és társas kapcsolati kultúra.  

4. 12/1 Problémamegoldás, konfliktuskezelés.  

5. 13/1 Pozitív énkép szerepe az életpálya alakításában.  

 
Támogató oktatói / tanulói tevékenységek: 

 támogató oktatói prezentáció 

 beszélgetés 

 megvitatás 

 szituációs játék 

 kérdőív kitöltése 
 
Tanuláshoz szükséges eszközök: 

 feladatlapok 

 kérdőívek 

 IKT eszközök 
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6. témakör: Családi életre nevelés 
9-13. évfolyam 

Éves óraszám: 11 
 

Óraszám Témakör, tananyag Megjegyzés 

1. 9/1 A család szerepe, jelentősége az egyén életében.  

2. 10/1 A család társadalomban betöltött szerepe.  

3. 10/2 Közteherviselés a családban.  

4. 11/1 Együttműködés és felelősségvállalás a családban  

5. 11/2 Családtervezés.  

6. 12/1 A barátságok szerepe, serdülőkor sajátosságai  

7. 12/2 A felelős szexualitásról  

8. 12/3 Családtervezés, házasélet, gyermekvállalás.  

9. 13 /1 Családtervezés  

10. 13/2 Család és karrier.  

11. 
13/3 Az emberi élet érték a fogamzástól a természete 

halálig 
 

 
Támogató oktatói / tanulói tevékenységek: 

 csoportfoglalkozás 

 filmvetítés 

 előadás 

 beszélgetés 

 megvitatás 
Tanuláshoz szükséges eszközök:  

 Tankönyv, füzet, IKT eszközök, stb.) 
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7. témakör: A testi és lelki egészségre nevelés 
9-13. évfolyam 

Éves óraszám: 10 óra 
 

Óraszám: Témakör, tananyag Megjegyzések: 

1. 9/1 Egészséges életmód  

2. 9/2 Az egészséges életmód és a testmozgás összefüggései.  

3. 
10/1 Korszerű táplálkozás, rendszeres testmozgás összefüg-

gései 
 

4. 
10/2 Káros szenvedélyek, teljesítményfokozó szerek hasz-

nálatának veszélyei 
 

5. 11/1 A rendszeres sport hatása a fejlődő szervezetre  

6. 11/2 Egészséges életmód, életvitel.  

7. 12/1 Függőség, káros életvitel, életmód.  

8. 
12/2 Agresszió kezelése, egyéni felelősség, közösségi fele-

lősség 
 

9. 
13/1 Egészségfejlesztés, megelőzés rendszeres sporttevé-

kenységgel 
 

10. 13/2 Prevenció.  

 
Támogató oktatói / tanulói tevékenységek: 

 csoportfoglalkozás 

 filmvetítés 

 előadás 

 beszélgetés 

 szituációs játék 
 
Tanuláshoz szükséges eszközök: 

 IKT eszközök 

 Tankönyv 

 Füzet (stb.) 
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Témakör: Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
9-13. évfolyam 

Éves óraszám: 8 óra 
 

Óraszám: Témakör, tananyag Megjegyzések: 

1. 9/1 A hátrányos helyzet, esélyegyenlőség.  

2. 9/2 Látogatás a helyi FNO intézményben.  

3. 
10/1 A fogyatékkal élő embertársaink. Mit jelent ez a foga-

lom? 
 

4. 10/2 Összetartozás és együttérzés.  

5. 
11/1 Az együttműködés, egymásra figyelés képességének 

fogalma, egyéni felelősség magunkért, másokért 
 

6. 11/2 Önkéntes feladatvállalás másokért.  

7. 
12/1 Önkéntes feladatvállalás a közösségért, ennek a tevé-
kenységnek kézzelfogható formában kell megmutatkozni. 

 

8. 13/1 Önkéntes feladatvállalás a közösségért.  

 
Támogató oktatói / tanulói tevékenységek: 

 Csoportfoglalkozás 

 filmvetítés, előadás 

 beszélgetés 

 megvitatás 
 
Tanuláshoz szükséges eszközök: 

 IKT eszközök 
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Témakör: Fenntarthatóság, környezettudatosság 
9-13. évfolyam 

Éves óraszám: 10 óra 
 

Óraszám: Témakör, tananyag Megjegyzések: 

1. 9/1 Környezetre káros hatások.  

2. 9/2 Természeti környezet védő tevékenységek.  

3. 10/1 Természeti erőforrásaink védelme.  

4. 10/2 Az ember és a természet együttélése  

5. 
11/1 Globális környezeti problémák, Föld, Víz, levegőszeny-

nyezés. 
 

6. 11/2 Újrahasznosítható anyagok  

7. 12/1 Környezetre káros anyagok és tevékenységek  

8. 12/2 Fenntartható fejlődés fontossága  

9. 13/1 A globális gondolkodás fontossága  

10. 13/2 Környezetkímélő életmód  

 
Támogató oktatói / tanulói tevékenységek: 

 filmvetítés 

 támogató oktatói prezentáció 

 beszélgetés 

 megvitatás 

 ötletbörze 

 kérdőív 
Tanuláshoz szükséges eszközök: 

 IKT eszközök 

 feladatlapok 

 kérdőívek 
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Témakör: Pályaorientáció 
9-13. évfolyam 

Éves óraszám: 10 óra 
 

Óraszám: Témakör: Megjegyzések: 

1. 
9/1 Személyiség alakulását meghatározó tényezők, az ön-

formálás lehetőségei. 
 

2. 9/2 Különféle életpályák bemutatása  

3. 10/1 A munka világa  

4. 10/2 Álláskeresési technikák.  

5. 11/1 Piacképes szakmák.  

6. 11/2 Különféle életpályák  

7. 12/1 Hivatás és hivatástudat  

8. 12/2 Álláskeresési technikák  

9. 
13/1 Önismereti teszt, különféle szakmákhoz szükséges ké-

pességek 
 

10. 13/2 Munkanélküliség, pályamódosítás, álláskeresés  

 
Támogató oktatói / tanulói tevékenységek: 

 filmvetítés 

 támogató oktatói prezentáció 

 beszélgetés 

 megvitatás 

 ötletbörze 

 kérdőív 
 
Tanuláshoz szükséges eszközök: 

 Tankönyv 

 Füzet 

 IKT eszközök stb. 
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Témakör: Gazdasági és pénzügyi nevelés 
9-13. évfolyam 

Éves óraszáma: 12 
 

Óraszám: Témakör, tananyag Megjegyzések: 

1. 9/1 A családi pénzgazdálkodás.  

2. 
9/2   Egyszerű gazdálkodás módszerei, háztartási napló 

vezetése. 
 

3. 10/1 A gazdaság fogalma, szerepe  

4. 10/2 A pénz típusai: készpénz és bankszámla.  

5. 
11/1 Öngondoskodás: részvény, kötvény, befektetési 

jegy, váltó. 
 

6. 11/2 Piacgazdaság, gazdasági kockázatok típusai.  

7. 
12/1 Az egyéni és családi életben előforduló anyagi ne-

hézségek, krízisek. 
 

8. 12/2 A banki hitelek.  

9. 12/3 Világgazdaság jellemző folyamati.  

10. 13/1 Vállalkozás lényege, alapvető formái.  

11. 13/2 Számlanyitás.  

12. 13/3 Adózás, béreket terhelő adók.  

 
Támogató oktatói / tanulói tevékenységek: 

 filmvetítés 

 támogató oktatói prezentáció 

 beszélgetés 

 megvitatás 

 kérdőív 
 
Tanuláshoz szükséges eszközök: 

 IKT eszközök 

 feladatlapok  

 kérdőívek 
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Témakör: Médiatudatosságra nevelés 
9-13. évfolyam 
Éves óraszám: 5 

 

Óraszám: Témakör, tananyag 
Megjegyzé-

sek: 

1. 
9/1 Média társadalmi szerepe, reklám és fogyasztás összefüg-

gése. 
 

2. 10/1 Az internet és mobiltelefonon használatának szabályai.  

3. 11/1 A média tartalmak és a valóság összefüggése.  

4. 12/1 Tudatos médiaválasztás  

5. 13/1 Az online kommunikáció csatornái.  

 
Támogat oktatói / tanulói tevékenység: 

 támogató oktatói prezentáció 

 beszélgetés 

 megvitatás 

 szerepjáték 

 kérdőív 

 feladatlap 

 reklámkészítés 

 film/videó megtekintése 
 
Tanuláshoz szükséges eszközök: 

 könyv 

 füzet 

 feladatlap 

 gyurma 

 színes ceruza 

 csomagoló papír 

 ragasztó 

 filctollak 

 írólapok 

 öntapadós jegyzettömb 

 IKT eszközök 
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