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„Régi magyar kifejezésünk szerint a nevelés munkája m e g g y ö k e r e z t e t é s. Isten beleültette a 

növendékeket velünk együtt a talajba. Egyre kell, hogy gondunk legyen, minél erősebben, minél mélyebben 

gyökeret verni!” (dr. Urbán Ernő)  

 

1. Bevezetés 

 

A Szakképzés 4.0 stratégia célja, hogy a magyar fiatalok olyan készségek és kompetenciák birtokában 

kerüljenek ki az iskolarendszerből, amelyek segítségével megállják a helyüket a negyedik ipari 

forradalomban átalakuló munkakörökben is. Iskolánk – azaz „többcélú szakképző intézményünk” –, 

szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételei és felkészült, több éves munkatapasztalattal 

rendelkező oktatói testülete a garancia arra, hogy képesek vagyunk megfelelni a fenti kihívásoknak. 

2020. szeptember 1-től a szakképzés szerkezetében, tartalmában, a duális képzés módszertanában és 

támogatási rendszerében egyaránt megújul.  

Szerkezetét tekintve lényeges változás, hogy az alapképzés ún. alapvizsgával zárul, melyet a 

szakképző iskolában a 9. évfolyam végén, technikumban a 10. évfolyam végén tesznek le a tanulók. Az 

alapvizsga az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudást és kompetenciát mér 

országosan egységes eljárás keretében. Jogosulttá teszi a tanulót a duális képzésbe való belépésre és a 

szakmatanulás elkezdésére. Alkalmassá teheti a tanulót egyszerű munkakörök betöltésére, amennyiben azt 

a Képzési Kimeneti Követelmény meghatározta. A szakmai vizsgába beszámít, vagyis ha egy szakma 

megszerzését követően a tanuló az adott ágazathoz tartozó további szakmát kíván szerezni, az ágazati 

alapvizsgát nem kell megismételnie. Az ágazati alapoktatást követően történik csak a konkrét szakma, 

illetve szakmairány kiválasztása, ami tudatosabb döntést tesz lehetővé. A tanuló ezt követően szakirányú 

oktatásban vesz részt. Ha a tanuló egy szakmairány elvégzését követően az adott szakma másik 

szakmairányát is el kívánja végezni, erre a közös tartalmak beszámításával van lehetősége. A tanulói 

jogviszony időtartamának meghosszabbodása lehetővé teszi, hogy a tanuló az általa választott második 

szakmát is megszerezze iskolarendszerben, legfeljebb három tanéven keresztül. Tanulói jogviszony 

tanköteles kiskorúval, továbbá a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő tanulóval hozható létre 

annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a tanuló a huszonötödik életévét betölti (vagyis azzal, aki 

tanulmányai megkezdésekor a 25 éves kort nem éri el.) A másik lényegi változás, hogy a technikus vizsga 

ötödik érettségi tárgynak számít és emelt szintű érettséginek felel meg. A szakmai vizsga akkreditált 

vizsgaközpontban történik, de 2025-ig intézményünkben zajlanak a vizsgák. 

A szakképzés tartalma kimenetszabályozású, az alapvizsga és a szakmai vizsga módját Képzési és 

Kimeneti Követelmények (KKK) határozzák meg. A vizsga minden általunk oktatott szakma esetében 

projektvizsgáztatásból és a tanuló által az oktatása során készített portfólió bemutatásából áll.  (A 

hagyományos értelemben vett szóbeli vizsga nem lesz).  Az oktatás szakmai tartalmát a programantervek 

(PTT) alapján, intézményi szinten kialakított „helyi tantervek” határozzák meg, melyben bizonyos fokú 

szabadság valósítható meg.  

A duális képzés módszertanában újul meg, tanulásszervezésen alapul. Iskolai keretek között az 

eddiginél jóval nagyobb szerepet kap a projektoktatás, melyet projektnapok és projekthetek bevezetésével 

valósítunk meg. 

A támogatási rendszer is megújul, a szakképzésben részt vevő tanulóknak már a 9. osztálytól 

kezdve általános szakképzési ösztöndíjat biztosít, melynek összege tanulmányi eredménytől függ, alapja 

a mindenkori – a tanév első napján érvényes – kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege. A szakmai 

vizsga megszerzésekor pedig egyszeri pályakezdési támogatásban részesülnek a sikeres vizsgát tett 

tanulók. Az alapvizsga letételét követően a duális képzőhellyel szakképzési munkaszerződést köthetnek 

és ennek alapján munkabért kapnak. 
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2. Jogszabályi környezet 

Képzési programunkat az alábbi jogszabályok mentén alakítottuk ki: 

‒ A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény (Szkt.) 

‒ A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.) 

‒ SZAKKÉPZÉS 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai 

stratégiája 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat 

‒ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

‒ Magyarország alaptörvénye (2011. április 25.) 

‒ 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 

hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről 

‒ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

‒ A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

‒ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

‒ Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 

 

3. Az ágazati alapoktatás megszervezése 

 

Az ágazati alapoktatás valamennyi általunk oktatott ágazatban nagyon összetett, több szakma ismereteit 

foglalja csokorba. A tanulási területhez tartozó tantárgyak témaköreinek oktatásába több nagy szakmai 

tapasztalattal rendelkező oktatót vonunk be a minőségi oktatás érdekében. A gyakorlatban ez azt jelenti, 

hogy egy-egy tantárgyat több oktató tanít az adott évfolyamon.  

Az oktatás tárgyi feltételei biztosítottak, a gyakorlati oktatás saját tankertünkben, tangazdaságunkban, 

lovardánkban, tankonyhánkban, tanszállónkban, pincér tanéttermünkben és kabinettermünkben, ill. 

tanirodánkban valósul meg. 

 

4. Együttműködés a duális képzőkkel 

 

Intézményünkben a szakmajegyzékben meghatározott 3 ágazatban 8 szakmára, szakmairányra felkészítő 

szakmai oktatás folyik. A szakmai oktatás a képzési és kimeneti követelmények alapján ágazati 

alapoktatásban és szakirányú oktatásban történik.  

A tanuló szakirányú oktatásban a szakképző intézményben vagy szakképzési munkaszerződéssel a duális 

képzőhelyen vehet részt. A szakképző intézményben a szakirányú oktatás akkor teljesíthető, ha a tanuló, 

illetve a képzésben részt vevő személy duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú oktatásban a 

gazdasági kamara közreműködése mellett sem biztosítható.  

A szakirányú oktatás a tanítási évben teljesítendő oktatásból és a tanítási éven kívüli – szakmánként 

eltérő óraszámú - egybefüggő gyakorlatból vagy a szakképzési munkaszerződés hatálya alatt teljesítendő 

oktatásból és gyakorlatból áll. 

Szakirányú oktatást a duális képzőhely, illetve a szakképző intézmény folytathat. A duális képzőhelynek 

rendelkeznie kell a szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programmal.  
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Az együttműködésnek több formája különböző kombinációban valósul meg oktatásunkban a helyi 

igényeknek, ill. feltételeknek megfelelően. 

Noha elsődleges cél, hogy a tanulóink szakirányú oktatása duális formában történjen, de ez néhány általunk 

oktatott szakma esetében rajtunk kívül álló okból nem biztosítható. Ezen szakmák esetén a jogszabályok 

lehetővé teszik, hogy a szakirányú oktatás intézményünkben valósuljon meg, melynek mind tárgyi, mind 

személyi feltételei biztosítottak. 

A duális képzőhelyekkel környezetünkben a hagyományos együttműködés valósítható meg. Eszerint a 

duális képzőhelyi követelményeknek való megfelelés esetén a tanuló közvetlenül a vállalkozóval köt 

szakképzési munkaszerződést. A duális képzőhelynek rendelkeznie kell a szakirányú oktatásra vonatkozó 

képzési programmal, amely szakmánként, az adott szakma programtantervéhez igazodóan tartalmazza a 

duális képzőhely által oktatott tananyagelemeket és ehhez kapcsolódóan az elméleti ismeretek, a fel-

ügyelet mellett és az önállóan végezhető gyakorlati feladatokat, továbbá a kompetencia- és 

készségfejlesztés feladatait. 

A tananyagelemek megosztását szakmánként a mellékletekben található programtantervek tartalmazzák. 

 

5. Projektoktatás 

Szakmai oktatásunkat áthatja a tanulási eredmény alapú (TEA) szemlélet. A tanulási eredmény (learning 

outcome) a tanulással – a tanulási szakasz végére – elérhető kimeneti követelmények leírását jelenti, a 

Magyar Képesítési Keretrendszerhez illeszkedő tudás + képesség + attitűd + autonómia-felelősség 

kontextusában meghatározott cselekvő szintű kompetencia leírás. Azt határozza meg, hogy a tanuló mit 

tud, mit ért és önállóan mire képes, miután lezárt egy tanulási folyamatot, függetlenül attól, hogy hol, 

hogyan, és mikor szerezte meg ezeket a kompetenciákat.  

A tanítás-tanulás folyamatában a tanulóinknak tisztában kell lenniük az elsajátítandó anyag céljával, 

használhatóságával. 

A tanítás-tanulás folyamatában a tevékenykedtető, gyakorlatközpontú, élménypedagógiai módszereké 

az elsőbbség. 

A mérések azt vizsgálják, hogy a tanuló egy-egy képzési szakasz végén mit tud elvégezni, milyen 

ismereteket szerzett, milyen módon alkalmazza azokat. 

Intézményünkben, három ágazatban folyik szakmai oktatás technikumban és szakképző iskolában 

egyaránt. A duális képzés az eddigi tapasztalatok alapján nem minden területen valósítható meg, de a 

projektoktatást, mint módszert, valamennyi képzésbe beiktatjuk eltérő óraszámban. A projektmunkát 

minden esetben intézményen belül bonyolítjuk le.  

Technikumi képzésben a 11-13. évfolyamon évente két projektnapot tartunk, a félévek végén. Ez a forma 

valósítható meg lovász és kertész szakmák esetében is. Szakács és pincér-vendégtéri szakember képzésben 

2 témahetet tartunk 2x34 órában a duális képzés terhére (szervezési okok miatt) a 10. és 11. évfolyamon. 

A projektnapok/projekthét tematikájának megtervezése az érintett munkaközösség azon oktatóinak 

feladata, akik érintettek azok lebonyolításban, ill. az oktatásban. Elvárás, hogy tükröződjön bennük a 

TEA-szemlélet. A pedagógiai projekt olyan tanítási módszer, amelynek fő jellemzője, hogy időben 

behatárolt, célja valamilyen közös produktum létrehozása, eközben a meglévő ismeretek alkalmazása, 

összefüggések rögzítése, új ismeretek elsajátítása, különböző tantárgyi területek összekapcsolása történik, 

önálló egyéni munkán, illetve páros és/vagy csoportos belüli munkamegosztáson alapul. Meg kell 

határozni a tervezés során, hogy az adott projektnap a KKK mely elemeinek megvalósítására alkalmas, 

illetve a PTT alapján kidolgozott intézményi képzési program mely óráihoz és milyen óraszámban 

kapcsolódik.  

A projekt eredményének adatait (szakmától függően) a tanulók saját portfólió-tároló rendszerükben 

tárolják el.  

A projektnapok/hetek lehetőséget teremtenek arra, hogy a tanulási folyamat közben és végén objektív és 

megbízható módon értékeljük, hogy a tanuló hol tart a tanulási eredmények elsajátításában, milyen módon 
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tudja bizonyítani és bemutatni az általa elsajátított tanulási eredményeket. Az értékelés módjának 

megtervezése is fontos, a lehető legobjektívebb módon kell a tanulói teljesítményt értékelni. A projektben 

végzett munkát az oktatók tanulónként szövegesen értékelik, melyet eltárolnak a portfolió-tároló 

rendszerben. A tanulók tanulási témánként egy-egy osztályzatot kapnak. 

 

6. Az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek 

számonkérésének rendje 

 

6.1. Az ellenőrzés és az értékelés viszonya 

Az ellenőrzés célja lényeges, megbízható, érvényes információk megszerzése az oktatás-nevelés 

folyamatának fontos tényezőiről. Az értékelés pedig ezen információknak az elemzése, 

rendszerezése, viszonyítása a célokhoz, a követelményekhez. Az ellenőrzés során jutunk azokhoz 

az adatokhoz, amelyek viszonyításának eredménye jelenti a teljesítés értékelését. A két mozzanat 

ilyen módon nem választható el egymástól. Az ellenőrzés öncélúvá válik értékelés nélkül, az 

értékelés alapját nem képezhetik mások, mint az ellenőrzés során feltárt információk. Az 

ellenőrzés szempontjai - a szoros összefüggés miatt - az értékelés kifejtésével együtt tárgyalhatók. 

 

6.2.  Az értékelés célja 

Az értékelés legátfogóbb célja a személyiség fejlesztése, az önértékelő képesség kialakítása. Ez 

nélkülözhetetlen az önálló tanulásra való képesség és igény kialakításához. Az értékelés konkrét 

célja a teljesítményeknek az oktatási-nevelési folyamat adott követelményeihez való 

viszonyítása. Az értékelés akkor éri el célját, ha egyre értékesebb cselekedetekre, jobb 

teljesítményekre ösztönöz, fejleszti a felelősségtudatot, az önellenőrző, önértékelő képességet.  

 

6.3. Az értékelés alapelvei 

‒ Iskolánkban arra törekszünk, hogy az értékelés mindenkor objektív, érvényes és 

megbízható legyen. 

‒ Fontosnak tartjuk, hogy az értékelés feleljen meg a tanulók életkori-, valamint az adott 

oktatási- nevelési terület, tanulási terület, tantárgy sajátosságainak. 

‒ Az a célunk, hogy értékelésünk sokoldalú, változatos ellenőrzési módszerekre, 

információkra épüljön, hogy igazságos és segítő szándékú legyen. 

‒ Iskolai célrendszerünk teljesülésének feltétele, hogy az értékeléshez kapcsolódó 

követelmények előre, kellő konkrétsággal ismertek legyenek, hogy az érintettek is 

legyenek tisztában az adott értékelés céljával és funkciójával (diagnosztizáló értékelés: az 

előzetes ismeret felmérésére; formatív értékelés: az oktatási folyamat menetében 

informáló értékelés; szummatív: lezáró, összegző). 

‒ Iskolánkban az értékelés az intézményi célrendszerhez és a konkrét 

részkövetelményekhez történő viszonyítással segíti a célok megvalósulását. 

‒ A tanulmányi munkához kötődő követelmények tekintetében a szakmai 
munkaközösségek és szaktárgyi teamek dolgozzák ki az értékeléshez kötődő egységes 
elvárásokat. 
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6.4. Az értékelés formái 

Iskolai értékelésünk a személyiség- és képességfejlesztő iskolai célok miatt átfogó, mindenre 

kiterjedő. Ugyanakkor hangsúlyosan kezeljük a KKK-ban meghatározott tanulási eredményeket, 

melyek tanulási területenként kerültek meghatározásra és illeszkednek a Magyar Képesítési 

Keretrendszerhez. 

 

Ennek megfelelően értékeljük: 

‒ a képesség kategóriát (kognitív és gyakorlati képességeket, az adott szakmai tevékenység 

gyakorlati alkalmazását), 

‒ a tudás kategóriát, 

‒ az attitűd kategóriát (a kívánatos magatartásformákat, érzelmi és étékelő viszonyulásokat, 

elkötelezettséget, megítélést, szándékokat, törekvéseket), 

‒ az autonómia – felelősség kategóriát.  

 

Az iskolai ellenőrzés-értékelés formáira ennek megfelelően a gazdagság és a sokrétűség jellemző: 

 A tanuló célirányos aktivitásai: szóbeli felelet, előadás, beszámoló, írásbeli munka 

(dolgozat, teszt, esszé, tanulmány, pályázat stb.), feladat-végrehajtás, manuális munka, … 

 Közvetett módok: megfigyelés, beszámolás, felügyelet, munkafüzet, stb.  

 

Az értékelés kifejeződhet: szóban, írásban, érdemjeggyel, osztályzattal, értékelő rendszer 

segítségével, az iskolai jutalmazási-büntetési rend alapján. Az értékelési esemény személyesen, 

az adott osztályban, csoportban vagy az iskola teljes közössége előtt történhet. 

 

6.5. A tanítási-tanulási folyamat eredményeinek értékelése 

 

A tanulmányi teljesítmények értékelésének alapját az előzetesen ismertetett képzési és kimeneti 

követelmények jelentik. Az értékelés vonatkozhat minden olyan teljesítményre, amelyen a 

követelmények teljesítése lemérhető. Az értékeléseket érdemjegy, illetve osztályzat formájában 

kell megjeleníteni, de esetenként szöveges értékelés történik. 

 

A tanulmányi teljesítmények értékelésének szabályai: 

‒ Adott tantárgyból félévente történik értékelés, a tanuló teljesítményét pedig 
minimum a heti óraszámnál eggyel több, de legalább 3 érdemjeggyel kell értékelni. 

‒ Az értékelt teljesítmények „összetételére” a képzési és kimeneti követelményeket, az 
abban leírt tanulási eredményeket, az ágazati alapvizsgák és szakmai vizsgák 
szabályait tekintjük meghatározónak. 

‒ A meghatározó tantárgyi értékelésre a tanmenetben megtervezett, összefüggő 

témákból (nagyobb egységekből) nyújtott teljesítmények értékelésére témazáró 

dolgozat vagy ellenőrző gyakorlat szolgál. A témazáró eszközöket az iskolatípus 

(osztály) KKK-ban, PTT-ben rögzített követelményei alapján az oktatók állítják 

össze, és azok a szaktárgyi team, munkaközösség jóváhagyását követően válnak az 
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ellenőrzés, értékelés alapjává. Egy témazáró eszköz legalább három mérőeszközből, 

javítási és pontozási útmutatóból (javítókulcs) valamint a pontozás érdemjeggyé 

váltásának módjából áll. A témazárók megírását az adott óráról hiányzó tanulók is 

kötelesek bepótolni. Az eredménytelen témazárót író tanulók egy javítási alkalmat 

kapnak, a sikeresség érdekében korrekciós foglalkozásokat vehetnek igénybe. 

‒ Egyes tantárgyak speciális témaköreit több oktató tanítja és elméleti és gyakorlati órák 
sem minden esetben különülnek el élesen. Az általuk adott osztályzatok egy 
tantárgyhoz kerülnek rögzítésre, de törekedni kell az osztályzatok arányos számára. 

‒ Az értékelések időben egyenletes elosztásával is a rendszeres munkavégzést segítjük elő. 

‒ Magatartást, a követelményekhez nem tartozó kötelességmulasztást általában nem 
teszünk a tanulmányi értékelés részévé, kivéve ha ütközik a programtantervben előírt 
elvárt viselkedés-módokkal, attitűdökkel.  

 

6.6. Az írásbeli beszámoltatás formái és rendje 
 

Iskolánkban az írásbeli munkák a tanulók teljesítményének ellenőrzésében és értékelésében az 

alábbi módon töltenek be szerepet. 

 

Írásbeli felelet: olyan írásbeli munka, amelyik néhány tanóra anyagának vagy az ismeretek egy 

bizonyos típusának ellenőrzésére szolgál. Értékelése a szóbeli felelet értékelésével egyenrangú. 

Szolgálhat egyéni vagy csoportos ellenőrzésre. Írásbeli feleletek száma egy tanítási napon belül 

nincs korlátozva. 

Témazáró dolgozat: a meghatározó ellenőrzési forma. Egy osztályban egy nap maximum két 

témazáró dolgozat íratható. A témazáró íratását egy héttel korábban tudatni kell a tanulókkal. A 

témazárók íratásának összehangolása érdekében a szaktanár az e-napló megfelelő rovatában 

előzetesen rögzíti az időpontot. A kijavított témazáró dolgozatokat a tanulók megismerhetik, arra 

észrevételt tehetnek. A témazárókat a tanév lezárásáig a szaktanár megőrizi. 

Témazáró elektronikus formában is íratható, sőt preferáljuk ezt a formát, tekintettel a szakmai 

vizsgák interaktív vizsgafeladatára. Arra törekszünk, hogy a tanulók begyakorolják a 

kérdéstípusokat és a szakmai vizsgáig kellő rutint szereznek és digitális kompetenciáik is 

fejlődnek. 

„Próba-záróvizsga”: a szakmai vizsgákra való felkészülést segítő írásbeli alkalom, melyre a 

végzős évfolyamok utolsó projektnapján kerül sor. A megíratás körülményeire nézve a KKK 

szabályzatai az irányadóak. A tanulóknak az íratás előtt felkészítést kell kapniuk a próbavizsgán 

szereplő témákból. Csak olyan téma szerepelhet, amelynek tanulása, ismétlése már megtörtént, 

az értékelést követően a szükséges korrekcióra, konzultációra is időt kell szánni. 

 

6.7. Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok kezelése  
 

Az otthoni felkészülés szerves részét képezi tanítványaink tanulási, ismeretelsajátítási 

folyamatának. Az otthoni felkészülés feladattípusait az elméleti, tanulási feladatok és az írásbeli 

feladatok jelentik. 

Az ismeretelsajátítási feladatok a tanórán feldolgozott anyag egyéni elmélyítését, az elsajátított 

tudás reprodukálására vagy használatára való felkészülést jelentik. Ide soroljuk az önálló 

kiselőadásra, prezentációra való egyéni vagy csoportos felkészülést is, valamint a portfólió-
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készítéshez szükséges anyagok folyamatos gyűjtését és azok eltárolását, rendszerezését. 

Az otthoni felkészülés írásbeli feladattípusait az önálló írásbeli gyakorlás, a házi dolgozat, illetve 

az egyéni vagy team-feladat jelenti. Az írásbeli gyakorlás egy-egy tanóra tárgyalt anyagához 

tartozó írásbeli feladatok megoldását jelenti. A házi dolgozat és a team-feladat egy téma 

összetettebb kifejtését igényli, amihez ismeretek önálló megszerzésére, rendszerezésére, 

alkalmazására is szükség van. 

Az otthoni felkészülés adott tanórához tartozó idejét úgy kell megtervezni, hogy az adott órára 

elvárt felkészülési idő egy átlagos képességű tanulóval számolva ne haladja meg a tanóra felének 

idejét. Otthoni felkészülésre előírt feladatot – a fenti határok között – hétvégére, ünnepnapokra 

és szünet időszakára is lehet adni. 

Az otthoni felkészülésre adott feladatok teljesítését minden esetben ellenőrizni, a kiselőadás, a 

házi dolgozat és a team-feladat esetében pedig értékelni is kell. 

 

7. A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei 

 

A továbblépés szakaszhatárai: 

 ágazati alapozás szakasza, 

 szakirányú oktatás szakasza. 

 
 

A továbbhaladás kritériumai: 

 Az adott évfolyamra vagy szakaszra előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítése (tanév 

végére vagy javítóvizsgán). 

 A tanuló igazolt és igazolatlan hiányzása nem haladja meg a jogszabályban, illetve az 

SZMSZ-ben előírt mértéket. 

 A szakmai oktatás szakaszában a  

 programtantervben előírt egybefüggő gyakorlat teljesítése.  

  
 

A kritériumok nem teljesítésének következményei: 

 Tanulmányi követelmények nem teljesítése esetén: évismétlés. 

 A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett. 256. § (1) 

 Ha a tanuló hiányzása a szorgalmi időszakban teljesítendő szakirányú oktatásról való igazolt és 

igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes szakirányú 

oktatási idő húsz százalékát, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tanulmányait csak 

az évfolyam megismétlésével folytathatja. 227.§ (1) 

 Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlatról való igazolt és igazolatlan 

mulasztása meghaladja a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak 

húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette és magasabb évfolyamba 

nem léphet. Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg a szorgalmi időszakon kívüli 

egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló, illetve 

pótolni köteles. Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mulasztása az e bekezdésben 

meghatározott mértéket eléri és a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, 

magasabb évfolyamba léphet. 227.§ (2) 

 A tanuló a megismételt évfolyamon akkor is köteles teljesíteni az egybefüggő gyakorlatot, ha azt 

korábban már teljesítette. 228.§ 

 Az Szkr. 256. § (2) bekezdésében megállapított speciális szabály szerint az érettségi végzettséggel 

kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben, ha a képzésben részt vevő személy sikertelen 
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ágazati alapvizsgát tett, a javítóvizsgát a tanév második félévében teheti le. A javítóvizsgán is 

sikertelen ágazati alapvizsgát tett képzésben részt vevő személy a tanév végén nem minősíthető, 

és a tanulmányait az ágazati alapoktatás megismétlésével folytatja. 

 

8. A vizsgák rendszere 

8.1. Ágazati alapvizsga 
  

Az Szkr. 255. § alapján az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell 

alkalmazni. Az alapvizsgát intézményünk szervezi, azt az oktatóinkból és az elnökből álló vizsgabizottság 

előtt kell letenni. 

Az Szkr. 256. § (3) bekezdése alapján nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga 

eredményét sikeresnek kell tekinteni annak a tanulónak, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett 

tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása 

magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. Ebben az esetben a szakmai vizsga eredményét – 

az ágazati alapvizsga eredményének figyelmen kívül hagyásával – a szakmai vizsga vizsgatevékenységei-

nek egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően kell megállapítani. 

 

8.1.1. Az alapvizsga feladatok kidolgozásának alapelvei, szabályai 
 

Az egyes alapvizsga feladatok kidolgozását, pontos meghatározását, a feladatlapok elkészítését a KKK 

előírásai alapján az egyes tantárgyak adott tanulási témáinak oktatói végzik a munkaközösségvezetők 

irányításával. 

Valamennyi ágazatban alapfeladat a portfólió-készítés. A technikus osztályok közismereti óraszáma 

lehetővé tette, hogy digitális kultúra óra keretében valamennyi ágazatban hangsúlyt helyezzünk a tízujjas 

vakírás elsajátítására. Szakképző iskolai osztályokban, szintén biztosítunk heti 1 órát a szabad sávból 

digitális kultúra oktatására (ami egyébként nem szerepel a közismereti órák között). A portfólió 

folyamatos készítésére a képzés teljes tartama alatt figyelmet szentelünk, arra külön órákat biztosítunk, a 

projekt hetekbe, napokba is beépítjük azt. 

 

8.1.2. Az alapvizsga előkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
 

Az alapvizsga előkészítése, megszervezése és a lebonyolításban való közreműködés a szakmai 

igazgatóhelyettes és a gyakorlati oktatásvezető feladata. Az egyes „munkahelyek” előkészítése az adott 

részfeladatért felelős oktató feladata. A számítógépes munkahelyet igénylő feladatok lebonyolítása a 

rendszergazda jelenlétét is igényli. 

 

8.1.3. A tanulói teljesítmények értékelése 
 

A tanulói teljesítmények értékelése során a KKK előírásait kell követni. Egyes esetekben lehetőség van 

saját értékelőlap használatára, ebben az esetben az objektivitásra kell törekedni. A tanulók előzetesen 

megismerhetik az értékelési szempontokat. 

Mivel a tanulók az alapvizsgán kerülnek először „éles” vizsgaszituációba, ezért a vizsgát megelőzően 

„próbavizsgán” mérjük fel rátermettségüket, tudásukat, lehetővé téve a hiányosságok pótlását és a 

szükséges korrekciókat. 
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8.1.4. Az alapvizsga részfeladatai intézményünkben ágazatonként, szakmánként 
 

Ágazat Szakma Portfólió-készítés Feladat Időtartam Eredményesség 

 

 

Mezőgazdaság-

erdészet 

Mezőgazdasági 

technikus  

Gazda (lovász) 

Kertész 

 

Szóbeli bemutatás (word 

vagy PPT), kérdések 

megválaszolása 

+ 5 gyakorlati feladat 6x15 perc 31%  

A gyakorlati vizsgarészek 

mindegyike 15%-kal számít, 

kivéve a portfóliót, amit 25%-

os súllyal kell figyelembe 

venni az értékelés során. 

 

A 

vizsgaszervező 

feladata 

 A portfólió szakmai 

tartalmához, formai 

kivitelezéséhez 

szempontrendszer, 

értékelés és értékelőlap 

kidolgozása 

A gyakorlati vizsgarészek 

feladatai során felvett adatok és 

elvégzett számítások a 

vizsgaszervező által készített 

feladatlapon kerülnek rögzítésre. 

  

Turizmus-

vendéglátás 

Szakács 

Pincér-

vendégtéri 

szakember 

Vendégtéri 

szaktechnikus 

Turisztikai 

technikus 

Megadott határidőre és e-

mail címre beadás 

határidőre,  

KKK-ban megadott 

formai követelmények 

szerint 

Prezentálás szóban és 

PPT formátumban  

 

A) vizsgarész: 

Konyhatechnológiai tevékenység 

B) vizsgarész: Cukrászati 

termékkészítés 

C) vizsgarész: Értékesítési 

tevékenység 

 

250 perc 

90 perc 

90 perc 

60 perc 

A gyakorlati vizsgarészek 

mindegyike 25%-kal számít. 

61%  

A 

vizsgaszervező 

feladata 

  A javítás, értékelés a 

feladatsorhoz rendelt értékelési 

útmutató alapján történik, ld. 

KKK 
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Közlekedés és 

szállítmányozás 

 

Logisztikai 

technikus 

 1. Írásbeli vizsga 

Gazdálkodási tevékenység 

alapjai - írásbeli feladatlap 

 

 

 

2. Gyakorlati vizsga 

1. vizsgarész: Információkezelés 

– 2 feladat 

2. vizsgarész: 

Viselkedéskultúra, 

kommunikáció 

 

60 perc 

 

 

 

 

 

 

45 perc 

 

15 perc  

(5 perc felkészülés, 

10 perc feladat-

végrehajtás) 

 

 

Az írásbeli vizsgatevékenység 

aránya a teljes ágazati 

alapvizsgán belül: 30 % 

Az írásbeli vizsgatevékenység 

akkor eredményes, ha a tanuló 

a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40 %-át 

elérte. 

40%+20% 

 

40% 

A gyakorlati 

vizsgatevékenység aránya a 

teljes ágazati alapvizsgán 

belül: 70 % 

A vizsgatevékenység akkor 

eredményes, ha a tanuló a 

megszerezhető összes 

pontszám legalább 40 %-át 

elérte érte. 

A vizsgaszervező 

feladata 

  Az írásbeli vizsga értékelése 

javítási-értékelési útmutató 

előírásai alapján történik. 

A gyakorlati vizsga 1. 

vizsgarésze számítógépes 

teremben zajlik, a feladat a 

képzőintézmény által megadott 

szempontsor alapján egy üzleti 

levél elkészítése, megírása, 

megformázása és mentése a 
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vizsgaszervező által megadott 

mappába és helyre.  

A vizsgaszervező feladata a 

számítógépen elkészített 

feladatok nyomtatása és mentése. 

A vizsgafeladat értékelése a 

vizsgaszervező által készített 

részletes értékelési útmutató 

alapján történik, ld. KKK 

A vizsgarész 2. feladatának 

megoldása előre megadott adatok 

alapján történik. 

A 2. gyakorlati vizsgarész a 

KKK-ban megadott 

témakörökhöz kapcsolódó, a 

képző intézmény által 

összeállított minimum 4 

feladatsor közül egy szituációs 

feladat szóbeli végrehajtását 

tartalmazza. 

 

Portfólió-készítés módjaként intézményünk egységesen a PPT készítést preferálja, melynek pedagógiai célja a tanulók alábbi képességek fejlesztése: 

lényegkiemelés, vázlatírás, jegyzetelés, figyelemmegosztás, strukturálás. Minden ágazatban szakmai segítséget kapnak tanulóink az alapok elsajátításához, 

kiemelt figyelmet fordítunk a digitális kultúra (és azon belül esetenként a digitális írástudás) oktatására, a digitális analfabetizmus elkerülése miatt, ami a 

lemorzsolódás veszélyével jár.  
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8.2. Az érettségi vizsga 
 

Az érettségi vizsgán a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az Nkt.-ban meghatározott 

vizsgatárgyakból ad számot tudásáról azzal, hogy az érettségi vizsga kötelezően választandó 

vizsgatárgya helyett szakmai vizsgát kell tenni. A technikumban folytatott tanulmányokhoz 

kapcsolódóan letett szakmai vizsga a tanuló adott vizsgatárgyból letett emelt szintű érettségi 

vizsgájának felel meg. Az érettségi vizsgáról valamennyi érettségi vizsgatárgy és a szakmai vizsga 

sikeres letételét követően lehet bizonyítványt kiállítani. 

Az, aki a szakképző iskolában folytatott tanulmányokhoz kapcsolódóan szakmát szerzett és annak 

megszerzését követően kíván érettségi vizsgát tenni, mentesül az érettségi vizsga kötelezően 

választandó vizsgatárgya alól. 

Az érettségi vizsgán az érettségi vizsga kötelező vizsgatárgyai helyett a sajátos nevelési igényű tanuló 

– jogszabályban meghatározottak szerint – másik tantárgyat választhat. 

Az érettségi vizsga megszervezésére és lebonyolítására az Nkt.-t kell alkalmazni. 

 

8.3. Az előre hozott érettségi vizsga 
 

Előrehozott érettségi vizsga - a szakmai vizsga kivételével - legfeljebb három, az Nkt.-ban 

meghatározott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt, a szakképző intézmény szakmai 

programjában a jelentkező számára az adott vizsgatárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények 

teljesítését követően, a szakképző intézményi tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy 

második tanév október-novemberi és május-júniusi vizsgaidőszakában is letehető.  

 

8.4. A szakmai vizsga 
 

A szakmai vizsga a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott 

a) számítógép alkalmazását igénylő központi vizsgatevékenységből (a továbbiakban: interaktív 

vizsgatevékenység) és 

b) projektfeladat megvalósításából áll. Szkr. 260. § (1) 

 

Az interaktív vizsgatevékenység feladatainak és javítási-értékelési útmutatójának elkészítéséről a 

szakképzésért felelős miniszter gondoskodik. A feladat és az útmutató alapján a számítógép által 

véletlenszerűen generált vizsgafeladatsort kell az interaktív vizsgán megoldani. 

A projektfeladat az akkreditált vizsgaközpont által - a képzési és kimeneti követelményekre tekintettel 

- a vizsgázó gyakorlati felkészültségének átfogóbb felmérése céljából meghatározott vizsgatevékenység, 

amelyet a szakmai vizsgára vagy a szakmai vizsgán kell elkészíteni és szóban az adott szakma 

folytatásához szükséges ismeretek ellenőrzésére is kiterjedően megvédeni.  

 

9. Átjárhatóság 

Intézményünk többcélú szakképző intézményként többféle átjárhatósági lehetőséget kínál a tanulók 

számára. 

Mivel a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapoktatás történik a képzés első 

szakaszában, a 9. évfolyam végén van átjárhatóság a két iskolatípus között azonos ágazat esetén. 

Az átlépés feltétele különbözeti és osztályozó vizsgák teljesítése a …sz. mellékletben meghatározottak 

szerint, valamint az alapvizsga teljesítése technikumból szakképző iskolába lépés esetén. 
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GIMNÁZIUM TECHNIKUM SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

   

   

 

 

10. Óratervek ágazatonként közismereti oktatással, 

szakmánként, szakmairányonként  

 

Az órahálóban zöld színnel jelöltük azokat a közismereti tantárgyakat, melyek óraszámát növeltük a 

szabad sáv terhére. Kékkel jelöltük azokat a szakmai tárgyakat melyek óraszámát szintén emeltük, 

illetve korrigáltuk a szabad órakeretből. 

 

A szabad sávos órák tartalmát az alábbi szempontok figyelembevételével határoztuk meg: 

– az átjárhatóság biztosítása, 

– a kompetenciamérések eredménye, 

– a korábbi vizsgaeredmények alapján a tanulók által nehezebben elsajátítható tartalmak, 

– a helyi sajátosságok, munkaerőpiaci igények alapján beemelt kiegészítő tartalmak 

– tantárgyfelosztás, óraszervezés. 

 

A központilag kiadott programtantervben nem szereplő szabad sávos órákhoz összeállított 

tananyagtartalmakat a mellékletekben található helyi sajátosságok szerint átdolgozott programtantervek 

tartalmazzák.  

 

A képzési program elkészítése során az alábbi szempontokat vettük figyelembe: 

– elsajátítandó kompetenciák, 

– azon gyakorlati képzőhelyek lehetőségei, amelyekkel kapcsolatban állunk (illetve hiányosak), 

– az iskolánk gyakorlati képzési lehetőségei, 

– oktatói testületünk szakmai felkészültsége, 

– vizsgakövetelmények, 

– hogyan tudja ezeket a tanuló a leghatékonyabban elsajátítani. 

 

Csoportbontást alkalmazunk az idegen nyelvi képzéseknél, nyelvi és tudásszint alapon, valamint 

tankonyhai tevékenység esetén, ha a csoport létszáma a 12 főt meghaladja. 
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10.1. 5 0811 17 09 Mezőgazdasági technikus  

10.1.1.  Állattenyésztő szakmairány 

 

  

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam
9-13. óraszám 

összesen

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 4 0 556

Idegen nyelv 4 4 3 3 6 690

Matematika 4 4 4 4 0 556

Történelem 3 3 2 2 0 350

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31

Digitális kultúra 3 1 0 0 1 175

Testnevelés 4 4 3 3 0 504

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175

Kötelező komplex természettudományos 

tantárgy
4 0 0 0 0 144

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: pl.fizika, 

kémia, biológia, földrajz, idegen nyelv 
0 2 2 0 0 144

Érettségire felkészítő tantárgy 0 0 2 2 2 206

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 0 1 0 0 0 36

Hit- és erkölcstan 2 2 2 2 1 319

Összes közismereti óraszám 29 27 22 22 11 3886

7 9 0 0 0 576
Munkavállalói ismeretek 0,5 18

Általános alapozás 4 144

Szakmai alapozás 6,5 5 414

0 0 14 14 24 1752
Munkavállalói idegen nyelv 2 62

Agrárvállalkozási ismeretek 1 1 1 103

Növénytermesztés 2 2 3,5 253

Részletes növénytermesztés 1 3 129

Zöldségtermesztés 2 1 2 170

Szőlő- és gyümölcstermesztés 1 2 98

Állattartási alapismeretek 2 2 2 206

Állattenyésztés 3 3 1 247

Takarmányozástan 2 1 0,5 124

Részletes állattenyésztés 6 186

Erőgépek 1 1 72

Mezőgazdasági munkagépek 1 1 1 103

2 2 1 175
Állattartási alapismeretek 1 1 72

Állattenyésztés 1 1 72

Takarmányozástan 0,5 15

Zöldségtermesztés 0,25 8

Szőlő- és gyümölcstermesztés 0,25 8

36 36 36 31/36 31

1296 1296 1296 1241 1085 6214

36 36 36 36 35

Egybefüggő szakmai gyakorlat 140 140 280

Tanítási hetek száma

Rendelkezésre álló órakeret/hét

Éves összes óraszám

Tantárgyak

K
ö

zi
sm

er
et

i o
kt

at
ás

Ágazati alapoktatás

Szakirányú oktatás szabad sávval

Szabad sáv (beillesztve a szakirányú 
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10.1.2. Növénytermesztő szakmairány 
 

  

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam
9-13. óraszám 

összesen

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 4 0 556

Idegen nyelv 4 4 3 3 6 690

Matematika 4 4 4 4 0 556

Történelem 3 3 2 2 0 350

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31

Digitális kultúra 3 1 0 0 1 175

Testnevelés 4 4 3 3 0 504

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175

Kötelező komplex természettudományos 

tantárgy
4 0 0 0 0 144

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: pl.fizika, 

kémia, biológia, földrajz, idegen nyelv 
0 2 2 0 0 144

Érettségire felkészítő tantárgy 0 0 2 2 2 206

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 0 1 0 0 0 36

Hit- és erkölcstan 2 2 2 2 1 319

Összes közismereti óraszám 29 27 22 22 11 3886

7 9 0 0 0 576
Munkavállalói ismeretek 0,5 18

Általános alapozás 4 144

Szakmai alapozás 6,5 5 414

0 0 14 14 24 1752
Munkavállalói idegen nyelv 2 62

Agrárvállalkozási ismeretek 1 1 1 103

Növénytermesztés 2 2 3,5 253

Részletes növénytermesztés 1 4 160

Növényvédelmi ismeretek 3 93

Zöldségtermesztés 3 2 2 242

Szőlő- és gyümölcstermesztés 1 2 2 170

Állattartási alapismeretek 1 1 2 134

Állattenyésztés 2 2 1 175

Takarmányozástan 2 1 108

Részletes állattenyésztés 2,5 78

Erőgépek 1 1 72

Mezőgazdasági munkagépek 1 1 1 103

2 2 1 175

Részletes állattenyésztés 0,5 15

Zöldségtermesztés 1 1 0,25 80

Szőlő- és gyümölcstermesztés 1 1 0,25 80

36 36 36 31/36 31

1296 1296 1296 1241 1085 6214

36 36 36 36 35

Egybefüggő szakmai gyakorlat 140 140 280

Tanítási hetek száma

Éves összes óraszám

Rendelkezésre álló órakeret/hét

Tantárgyak

K
ö

zi
sm

er
et

i o
kt

at
ás

Ágazati alapoktatás

Szakirányú oktatás szabad sávval

Szabad sáv (beillesztve a szakirányú 

oktatásba)
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10.2. 5 1015 23 07 Turisztikai technikus  

10.2.1.  Turisztikai szervező szakmairány 
 

  

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam
9-13. óraszám 

összesen

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 4 0 556

Idegen nyelv 4 4 3 3 6 690

Matematika 4 4 4 4 0 556

Történelem 3 3 2 2 0 350

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31

Digitális kultúra 3 1 0 0 1 175

Testnevelés 4 4 3 3 0 504

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175

Kötelező komplex természettudományos 

tantárgy
4 0 0 0 0 144

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: pl.fizika, 

kémia, biológia, földrajz, idegen nyelv 
0 2 2 0 0 144

Érettségire felkészítő tantárgy 0 0 2 2 2 206

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 0 1 0 0 0 36

Hit- és erkölcstan 2 2 2 2 1 319

Összes közismereti óraszám 29 27 22 22 11 3886

7 9 0 0 0 576
Munkavállalói ismeretek 0,5 18

A munka világa 1,5 54

IKT a vendéglátásban 1 1 72

Termelési, értékesítési és turisztikai 

alapismeretek
4 8 432

0 0 14 14 24 1752
Munkavállalói idegen nyelv 2 62

Beszerzés és értékesítés 2 1 108

Üzleti kalkuláció és költséggazdálkodás 6 7 468

Speciális szolgáltatások 2 1 108

Reklám és vásárlásösztönzés, 

ügyfélkapcsolatok
1 2 108

Adminisztráció és elszámolás 2 1,5 0,5 142

Üzleti menedzsment a turizmusban 0,5 9,5 313

Turizmunmarketing és protokoll 4 124

Országismeret magyar nyelven 7 217

1 2 2 170

Szakmai idegen nyelv 1 1 1 103

Adminisztráció és elszámolás 0,5 0,5

Üzleti menedzsment a turizmusban 0,5 0,5

36 36 36 31/36 31

1296 1296 1296 1241 1085 6214

36 36 36 36 35

Egybefüggő szakmai gyakorlat 175 200 375

Tanítási hetek száma

Éves összes óraszám

Rendelkezésre álló órakeret/hét

Tantárgyak

K
ö

zi
sm

er
et

i o
kt

at
ás

Ágazati alapoktatás

Szakirányú oktatás

Szabad sáv 
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10.3. 5 1013 23 08 Vendégtéri szaktechnikus 
 

A szakirányú oktatás sárgával jelzett óráit órarendi okokból 36/31 órára korrigáltuk. 

 

 
  

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam
9-13. óraszám 

összesen

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 4 0 556

Idegen nyelv 4 4 3 3 6 690

Matematika 4 4 4 4 0 556

Történelem 3 3 2 2 0 350

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31

Digitális kultúra 3 1 0 0 1 175

Testnevelés 4 4 3 3 0 504

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175

Kötelező komplex természettudományos 

tantárgy
4 0 0 0 0 144

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: pl.fizika, 

kémia, biológia, földrajz, idegen nyelv 
0 2 2 0 0 144

Érettségire felkészítő tantárgy 0 0 2 2 2 206

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 0 1 0 0 0 36

Hit- és erkölcstan 2 2 2 2 1 319

Összes közismereti óraszám 29 27 22 22 11 3886

7 9 0 0 0 576
Munkavállalói ismeretek 0,5 18

A munka világa 1,5 54

IKT a vendéglátásban 1 1 72

Termelési, értékesítési és turisztikai 

alapismeretek
4 8 432

0 0 14 14 24 1752

Munkavállalói idegen nyelv 2 62

Rendezvényszervezési ismeretek 3 2 1 211

Vendégtéri ismeretek 2 2 1 175

Étel és italismeret 5 7 432

Értékesítési ismeretek 1 2 108

Gazdálkodás és ügyviteli ismeretek 3 1 1 175

Üzleti menedzsment 9 279

Marketing és protokoll 3 93

Speciális szakmai kompetenciák 7 217

1 0,5 3,5 163

Gazdálkodás és ügyviteli ismeretek 1 1

Rendezvényszervezési ismeretek 1

Étel és italismeret 0,5

Üzleti menedzsment 0,5

Vendégtéri ismeretek 1

36 36 36 31/36 31

1296 1296 1296 1241 1085 6214

36 36 36 36 35

Egybefüggő szakmai gyakorlat 175 200 375

Szakirányú oktatás

Tantárgyak

K
ö

zi
sm

er
et

i o
kt

at
ás

Ágazati alapoktatás

Szabad sáv (beépítve a szakmai 

ismeretekbe)

Tanítási hetek száma

Éves összes óraszám

Rendelkezésre álló órakeret/hét
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10.4. 5 1041 15 06 Logisztikai technikus  

10.4.1.  Logisztika és szállítmányozás 
 

 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam
9-13. óraszám 

összesen

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 4 0 556

Idegen nyelv 4 4 3 3 6 690

Matematika 4 4 4 4 0 556

Történelem 3 3 2 2 0 350

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31

Digitális kultúra 3 1 0 0 1 175

Testnevelés 4 4 3 3 0 504

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175

Kötelező komplex természettudományos 

tantárgy
4 0 0 0 0 144

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: pl.fizika, 

kémia, biológia, földrajz, idegen nyelv 
0 2 2 0 0 144

Érettségire felkészítő tantárgy 0 0 2 2 2 206

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 0 1 0 0 0 36

Hit- és erkölcstan 2 2 2 2 1 319

Összes közismereti óraszám 29 27 22 22 11 3886

7 9 0 0 0 576
Munkavállalói ismeretek 0,5 18

Gazdasági ismeretek 3 3 216

Vállalkozások működtetése 2 72

Kommunikáció 1 2 108

Digitális alkalmazások 2,5 2 162

0 0 14 14 24 1752
Munkavállalói idegen nyelv 2 62

Közlekedési alapok 3 108

Közlekedés technikája és üzemvitele 4 144

Külkereskedelmi és vámismeretek 2 72

Általános szállítmányozás 3 2,32 180

Ágazati szabályozások 4 144

Szállítmányozói feladatok 5,6 174

Raktározási alapok 2,5 90

Raktári tárolás és anyagmozgatás 2,5 90

Raktári mutatószámok 2,5 90

A raktárirányítás rendszere 1,93 60

Raktárvezetés 1,54 48

Logisztikai alapok 1 1,61 86

Beszerzési logisztika 1 1,48 82

Készletezési logisztika 1 1,74 90

Termelési logisztika 0,5 1,74 72

Elosztási logisztika 1 2,19 104

Minőség a logisztikában 1,93 60

1 1,5 0

Raktározási alapok 0,5

Raktári tárolás és anyagmozgatás 0,5

Raktári mutatószámok 0,5

Készletezési logisztika 0,5

Elosztási logisztika 0,5

36 36 36 31/36 31

1296 1296 1296 1241 1085 6214

36 36 36 36 35

Egybefüggő szakmai gyakorlat 140

Szakirányú oktatás

Tantárgyak

K
ö

zi
sm

er
et

i o
kt

at
ás

Ágazati alapoktatás

Szabad sáv (beépítve a szakirányú 

oktatásba)

Tanítási hetek száma

Éves összes óraszám

Rendelkezésre álló órakeret/hét



Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

Képzési Programja 

 
  

21  

10.5. Érettségizett tanulók 2 éves szakmai képzése (technikum) 
 

A szakmai képzés lehetőséget biztosít a csak érettségizett, gimnáziumot végzettek, valamint az egyetemi 

tanulmányaikat feladó fiatalok részére is. Erre szolgál a technikum 2 éves képzése. A kizárólag szakmai 

vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai 

oktatás első félévében kell megszervezni.  

 

Intézményünk mindhárom ágazatában lehetőségünk van 2 éves szakmai oktatás folytatására, az alábbi 

óraszámokkal. (A tanulási területek részletes tananyagtartalmát a mellékletekben található 

programtantervek tartalmazzák szakmánként, szakmairányonként.) 

 

 

  

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 óraszám 1260 1085 2345
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10.6. 4 0811 17 04 Gazda 

10.6.1. Lovász szakmairány 
 

 
  

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam
9-11. óraszám 

összesen

Kommunikáció-magyar nyelv 

és irodalom
2 2 2 206

Idegen nyelv 2 3 3 273

Matematika 2 2 1 175

Történelem és 

társadalomismeret
3 0 0 108

Természetismeret 3 0 108

Testnevelés 4 1 1 211

Osztályközösség-építő Program 1 1 1 103

Pénzügyi és munkavállalói ism. 1 31

Digitális kultúra 1 36

Hit- és erkölcstan 2 1 1 139

Összes közismereti 

óraszám
20 10 10 1390

16 0 0 576
Munkavállalói ismeretek 0,5 18

Általános alapozás 4 144

Szakmai alapozás 11,5 414

0 25 25 1675

Munkavállalói idegen nyelv 2 62

Lótartás és takarmányozás 6 6,5 418

Anatómia és egészségtan 4 2 206

Lótenyésztés 3 3,5 217

Fogathajtás 2 5,5 243

Lovaglás 6 5,5 387

5 2,09 245

Anatómia és egészségtan 1 0,25

Lótartás és takarmányozás 0 0,12

Lótenyésztés 0 0,02

Lovaglás 2 0,85

Fogathajtás 2 0,85

36 36 31

1296 1260 1085 3641

36 35 35

Egybefüggő szakmai gyakorlat 140

Szabad sáv (beépítve a 

szakirányú oktatásba)

Tantárgyak

Tanítási hetek száma

Éves összes óraszám

Rendelkezésre álló órakeret/hét

K
ö

zi
sm

er
et

i o
kt

at
ás

Ágazati alapoktatás

Szakirányú oktatás szabad sávval
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10.7. 4 0812 17 05 Kertész  

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam
9-11. óraszám 

összesen

Kommunikáció-magyar nyelv 

és irodalom
2 2 2 206

Idegen nyelv 2 3 3 273

Matematika 2 2 1 175

Történelem és 

társadalomismeret
3 0 0 108

Természetismeret 3 0 108

Testnevelés 4 1 1 211

Osztályközösség-építő Program 1 1 1 103

Pénzügyi és munkavállalói ism. 1 31

Digitális kultúra 1 36

Hit- és erkölcstan 2 1 1 139

Összes közismereti 

óraszám
20 10 10 1390

16 0 0 576
Munkavállalói ismeretek 0,5 18

Általános alapozás 4 144

Szakmai alapozás 11,5 414

0 20 23,5 1448,5

Munkavállalói idegen nyelv 2 62

Növényismeret 2 0 72

Termesztéstechnológiák 13,5 13,5 905

Termesztőberendezések 1 1 67

Műszaki ismeretek 3,5 4 250

Vállalkozási ismeretek 0 3 93

5 1,5 226,5

Szőlészet és borászat 180 46,5

36 36 31

1296 1260 1085 3641

36 35 35

Egybefüggő szakmai gyakorlat 70

Szabad sáv 

Tanítási hetek száma

Éves összes óraszám

Rendelkezésre álló órakeret/hét

Szakirányú oktatás szabad sávval

Tantárgyak

K
ö

zi
sm

er
et

i o
kt

at
ás

Ágazati alapoktatás
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10.8. 4 1013 23 05 Szakács 

 

 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam
9-11. óraszám 

összesen

Kommunikáció-magyar nyelv 

és irodalom
2 2 2 206

Idegen nyelv 2 3 3 273

Matematika 2 2 1 175

Történelem és 

társadalomismeret
3 0 0 108

Természetismeret 3 0 108

Testnevelés 4 1 1 211

Osztályközösség-építő Program 1 1 1 103

Pénzügyi és munkavállalói ism. 1 31

Digitális kultúra 1 36

Hit- és erkölcstan 2 1 1 139

Összes közismereti 

óraszám
20 10 10 1390

16 0 0 576

Munkavállalói ismeretek 0,5 18

A munka világa 1,5 54

IKT a vendéglátásban 2 72

Termelési, értékesítési és 

turisztikai alapismeretek
12 432

0 22,5 22,5 1507,5

Munkavállalói idegen nyelv 2 62

Előkészítés és 

élelmiszerfeldolgozás
3 2 170

Konyhai berendezések - gépek 

ismerete, kezelése, 

programozása

2 2 134

Ételkészítés-technológiai 

ismeretek
13,5 14 920

Ételek tálalása 2 2 134

Anyaggazdálkodás, 

adminisztráció, elszámoltatás
2,5 3 183

2,5 2,5 167,5

Élelmiszerbiztonság és higiénia 0,5 18

Általános élelmiszerismeret 1,5 54

Ételkészítés-technológiai 

ismeretek 
1,5

Anyaggazdálkodás, 

adminisztráció, elszámoltatás
0,5 1

36 36 31

1296 1260 1085 3641

36 35 35

Egybefüggő szakmai gyakorlat 140

Tantárgyak

K
ö

zi
sm

er
et

i o
kt

at
ás

Ágazati alapoktatás

Szakirányú oktatás

Szabad sáv (részben beépítve a 

szakirányú oktatásba)

Tanítási hetek száma

Éves összes óraszám

Rendelkezésre álló órakeret/hét
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10.9. 4 1013 23 04 Pincér – vendégtéri szakember 
 

 

 
  

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam
9-11. óraszám 

összesen

Kommunikáció-magyar nyelv 

és irodalom
2 2 2 206

Idegen nyelv 2 3 3 273

Matematika 2 2 1 175

Történelem és 

társadalomismeret
3 0 0 108

Természetismeret 3 0 108

Testnevelés 4 1 1 211

Osztályközösség-építő Program 1 1 1 103

Pénzügyi és munkavállalói ism. 1 31

Digitális kultúra 1 36

Hit- és erkölcstan 2 1 1 139

Összes közismereti 

óraszám
20 10 10 1390

16 0 0 576

Munkavállalói ismeretek 0,5 18

A munka világa 1,5 54

IKT a vendéglátásban 2 72

Termelési, értékesítési és 

turisztikai alapismeretek
12 432

0 22,5 22,5 1507,5

Munkavállalói idegen nyelv 2 62

Rendezvényszervezési 

ismeretek
3 2 170

Vendégtéri ismeretek
2 2 134

Étel és italismeret
14 13 907

Értékesítési ismeretek 2 2 134

Gazdálkodás és ügyviteli 

ismeretek
2,5 2,5 167,5

2,5 2,5 167,5

Élelmiszerbiztonság és higiénia 1,5 54

Étel és italismeret 0,5 0,5

Gazdálkodás és ügyviteli 

ismeretek
0,5 0,5

36 36 31

1296 1260 1085 3641

36 35 35

Egybefüggő szakmai gyakorlat 175

Szakirányú oktatás

Tantárgyak

K
ö

zi
sm

er
et

i o
kt

at
ás

Ágazati alapoktatás

Szabad sáv  (részben beépítve a 

szakirányú oktatásba)

Tanítási hetek száma

Éves összes óraszám

Rendelkezésre álló órakeret/hét
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10.10. Érettségizett tanulók 2 éves szakmai képzése (Szakképző iskola) 
 

 
 

11. Programtantervek 

11.1. Mezőgazdaság-erdészet ágazat 

11.1.1. Mezőgazdasági technikus – 1. sz. melléklet 

11.1.2. Gazda – 2. sz. melléklet 

11.1.3. Kertész – 3. sz. melléklet 

 

11.2. Turizmus-vendéglátás ágazat 

11.2.1. Vendégtéri szaktechnikus– 4. sz. melléklet 

11.2.2. Turisztikai technikus – 5. sz. melléklet 

11.2.3. Szakács– 6. sz. melléklet 

11.2.4. Pincér-vendégtéri szakember– 6. sz. melléklet 

 

11.3. Közlekedés és szállítmányozás ágazat 

11.3.1. Logisztikai technikus – 7. sz. melléklet 

 

 

Tantárgyak

10. 

évfolyam

11. 

évfolyam

10.-11. évf.

 óraszám

 összesen

Idegen nyelv (szakmai) 1,5 2,5 131,5

Osztályközösség-építő Program 0,5 0,5 33,5

Hit és erkölcstan 1 0 36

Szakmai órakeret 32 32 2144

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35

Tanítási hetek száma 36 31

Éves összes óraszám 1260 1085 2345

Egybefüggő szakmai gyakorlat 140


