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Ágazat: XVII. KÖNNYŰIPAR 

Szakmacsoport: 10. KÖNNYŰIPAR 

 

 

SZAKMÁK: 

 Cipőkészítő (34 542 02) – 2016. 

 Bőrdíszműves (34 542 01) – 2016. 

 Bőrtárgy készítő (31 542 01) – 2016. 

 

 

 

  



 

 

Cipőkészítő (34 542 02) 

 

Kerettanterv: 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet alapján kiadott. 

Szakmai és vizsgakövetelmény: 29/2016. (VIII.26) NGM rendeletben kiadott 

Szakmacsoport:10. Könnyűipar 

Ágazati besorolás: XVII. Könnyűipar 

Képzési idő: 3 év 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:  

A szakképesítéssel rendelkező bőrből vagy műbőrből cipőket, szandálokat, csizmákat készít és javít. Képes 

megállapodni a megrendelővel a készítendő cipő típusáról, méretéről, a szükséges javításokról, modellrajzot készíteni, 

árkalkulációt készíteni, megtervezni a terméket, kiválasztani a szükséges anyagokat, cipőfelsőrész alkatrészeit 

kiszabni, előkészíteni, cipőfelsőrészt összeállítani, cipőalsórész alkatrészeket előkészíteni, a felső és alsó részt 

(technológiától függő) összeszerelni, minőségellenőrzést végezni, a kész cipőt tisztítani, festeni, fényezni és használt 

lábbeliket javítani, felújítani. 

 

Vizsgáztatási követelmények: 

A hároméves képzés végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek, mely több részből áll. 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység keretében a jelölt egyrészt vizsgaremeket készít. A vizsgaremek tartalma: a 

vizsgázó által tetszőlegesen választott cipőmodell alapján készített cipőfelsőrész és az összeszerelt cipő műszaki 

dokumentációja. A műszaki dokumentáció összetevői: saját tervezésű modell, szabadkézi rajza, a kész cipő műszaki 

leírása, a cipőfelsőrész, szerkesztéssel készült összeállítási rajza és alkatrészek mintái, az alkatrész minták közül egy 

pár főalkatrész anyagszükséglete (paralelogramma rajz, szakmai számítások), a kész cipő (felsőrész, alsó-felsőrész 

összeállítása) elkészítéséhez szükséges technológiai utasítás, gépek, berendezések megjelölésével. 

A második vizsgafeladat keretében műszaki dokumentáció alapján előkészített alkatrészekből (kiszabva, vékonyítva) 

egy pár cipőfelsőrészt kell elkészíteni, I. vagy a II. alaptechnológia alkalmazásával, előkészített alsórész 

alkatrészekből (kéreg, orrmerevítő, foglaló-talpbélés, talp, sarok) előre összeállított cipőfelsőrész felhasználásával egy 

pár cipőt kell összeszerelni ragasztott vagy varrott talpfelerősítési technológia alkalmazásával. 

 

2. Szóbeli vizsgatevékenység keretében válaszadás a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, 

előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A vizsgasor témakörei: bőripari anyagok jellemzői, cipőfelsőrész, kész 

lábbelik gyártástechnológiája, bőrgyártás, bőranyagok tulajdonságai, egyéb bőrfeldolgozó ipari anyagok jellemzői, 

tulajdonságai, bőrfeldolgozó ipari anyagok szabása, bőrfeldolgozó ipari előkészítő műveletek, cipőfelsőrész 

alkatrészek előkészítő műveletei cipőfelsőrész összeszerelési technológiák, alsórész alkatrészek előkészítő műveletei, 

alsó és felsőrész összeszerelési technológiák lábbeli kikészítés és cipőjavítás.  



 
A képzés óraterve: 

 

Modul Tantárgy 

9. 

 

10.  11. 

elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. 

éves 

órasz 

heti 

órasz 

éves  

órasz 

heti 

órasz 

éves 

órasz 

heti 

órasz 

éves  

órasz 

heti 

órasz 

éves 

órasz 

heti 

órasz 

éves  

órasz 

heti 

órasz 

11500-12  

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 18 0,5                     

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

11499-12 

Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.                 16 0,5     

11497-12 

Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.                 62 2     

10256-12 

Bőripari anyag- és 

áruismeret 54 1+0,5     36 1     31 1     

Bőripari anyagok 

jellemzői, szabás és 

előkészítő 

műveletek 

Szabás, előkészítés 

elmélet   72 2                     

Szabás, előkészítés 

gyakorlat     144 4                 

10265-12 Gyártmánytervezés 72 1+1     108 2+1     78 1+1,5     

Cipőipari 

gyártmányterv. 

Mintakészítési 

gyakorlat     36 1     72* 2*     62* 2* 

10264-12  

Cipő-felsőrész 

előkészítési 

ismeretek 36 1     36 1             

Cipőfelsőrész-

alkatrészek 

előkészítő 

műveletei 

Cipőfelsőrész-

előkészítő gyakorlat     36 1     144* 4*         

10263-12 

Cipő-felsőrész- 

készítési ismeretek         108 3             

Cipőfelsőrész 

összeállítása 

Cipőfelsőrész-készítő 

gyakorlat 

             270*  7,5*     109* 3,5* 

    36 1     54 1,5     47 1+0,5 

10262-12 

Cipő összeállítási 

ismeretek                 62 2     

Cipő összeállítása Cipő összeállítása 

gyakorlat     

        18* 0,5*      233* 7,5* 

72 1+1     54 1,5     47 1,5 

10261-12 

Cipőjavítási 

ismeretek                 16 0,5     

Cipő javítása Cipő javítása 

gyakorlat     36 1             31* 1* 

Összes óra: 288 7 360 10 288 8 

504 

 

108 

14* 

 

3 264 8,5 

434 14* 

93 3 

Összefüggő szakmai gyakorlat     140       140*           

Összesen: 288 7 500 10 288 8 770 17 264 8,5 527 17 

Szakmai óraszámok 17 25 25,5 

A kerettanterv alapján biztosított szabadsáv óraszámának felosztását a táblázatban piros számok jelölik. *külső képzőhelyen töltendő gyakorlat 

 

 

 



 
 

 

 

Közismereti óraszámok: 

9. 10. 11. 

éves órasz. heti órasz. éves órasz. heti órasz. éves órasz. heti órasz. 

matematika 72 2 72 1+1 32 1,5 

társadalom ismeret 72 2 36 1   

nyelv és kommunikáció 72 2 54 1+1 64 2 

idegen nyelv 72 2 108 2+1 96 2+1 

természetismeret 108 3     

testnevelés 180 5 90 2,5 80 2,5 

osztályfőnöki 36 1 36 0,5 32 0,5 

tanulásmódszertan 36 1     

Közismereti órák összesen: 648 18 396 11 304 9,5 

 

ÖSSZES ÓRASZÁM 

  

35 

  

36 

  

35 

 

   A kerettanterv alapján biztosított szabadsáv óraszámának felosztását a táblázatban piros számok jelölik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bőrdíszműves (34 542 01) 

 

Kerettanterv: 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet alapján kiadott. 

Szakmai és vizsgakövetelmény: 29/2016. (VIII.26) NGM rendeletben kiadott 

Szakmacsoport:10. Könnyűipar 

Ágazati besorolás: XVII. Könnyűipar 

Képzési idő: 3 év 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:  

A bőrdíszműves feladata a különböző bőrdíszműipari termékek kiszabása, előkészítése, díszítése, összeállítása, 

bélelése, befejező műveleteinek végrehajtása. Kesztyűtermékek kiszabása, előkészítése, díszítése, összeállítása, 

bélelése, befejező műveleteinek végrehajtása. A bőrdíszműipari termékek különféle javítási műveleteinek 

végrehajtása. 

 

Vizsgáztatási követelmények: 

A hároméves képzés végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek, mely több részből áll. 

1.  Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Bőrdíszműipari termék készítése 

A vizsgafeladat ismertetése: Bőrdíszműipari termék készítése megfelelő műszaki dokumentáció alapján 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Női, férfi- és gyermek kesztyű készítése megfelelő műszaki dokumentáció 

alapján. A vizsgafeladat ismertetése: Női, férfi- vagy gyermek kesztyű készítése. 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Egyszerű bőrtárgy készítése 

A vizsgafeladat ismertetése: Apróáruk, öltözék kiegészítők, bőrből készült dísztárgyak készítése 

 

2.  Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Bőripari anyagok jellemzői, bőripari termékek gyártástechnológiája 

A vizsgafeladat ismertetése: A kihúzott központi tétel ismertetése 

A szóbeli, központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket tartalmazzák: 

Bőrgyártás, bőranyagok tulajdonságai 

Egyéb bőrfeldolgozó ipari anyagok jellemzői 

Bőrfeldolgozó ipari anyagok szabása 

Bőrfeldolgozó ipari anyagok előkészítő műveletei 

Bőrdíszműves termékek technológiái 

Kesztyűs termékek technológiái 



 
A képzés óraterve: 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

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

elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. 

éves 

órasz. 

heti 

órasz. 

éves 

órasz. 

heti 

órasz. 

éves 

órasz. 

heti 

órasz. 

éves 

órasz. 

heti 

órasz. 

éves 

órasz. 

heti 

órasz. 

éves 

órasz. 

heti 

órasz. 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
18 0,5                     

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                 16 0,5     

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.                 64 2     

10256-12 
Bőripari anyag- és 

áruismeret 
54 1+0,5     36 1     48 1+0,5     

Bőripari anyagok 

jellemzői, szabás és 

előkészítő műveletek 

Szabás, előkészítés  72 2                     

  
Szabás, előkészítés 

gyakorlat  
    144 4                 

10258-12 Bőrtárgy készítés 72 2                     

Bőrtárgy készítése 
Bőrtárgy készítés 

gyakorlat 
    252 5+2                 

10257-12 

Bőrdíszműipari 

szerkesztés, modellezés 

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

  

  Gyártmánytervezés a 

bőrdíszműiparban 
    72       



 

  
Bőrdíszműipari 

modellezés gyakorlat 
            108 3     64 2 

10255-12 
Bőrdíszműipari 

gyártástechnológia 
    

  

  

  

3 

  

  

  

2 

  

  Bőrdíszműipari 

termékek gyártása 
  108   64   

  

Bőrdíszműipari 

gyártástechnológia 

gyakorlat 

            252 6+1     288 7,5+1,5 

10259-12 
Kesztyű szerkesztés, 

modellezés 
        36 1     32 1     

Kesztyű 

gyártmánytervezése 

Kesztyű modellezés 

gyakorlat 
            72 2     80 2+0,5 

10260-12 
Kesztyű 

gyártástechnológia 
        36 1     32 1     

Női, férfi- és 

gyermekkesztyű 

készítése 

Kesztyű 

gyártástechnológia 

gyakorlat 

            180 4+1     128 4 

Összes óra 216 6 396 11 288 8 612 17 256 8 560 17,5 

Közismereti tárgyak:                         
 

matematika 

      2       1         
               1       1,5 

 társadalom ismeret       2       1         
 

nyelv és kommunikáció 

      2       1       1,5 
               1       0,5 
 

idegen nyelv 

      2       2       2 
               1       1 
 természetismeret       3                 

 testnevelés       5       2,5       2,5 
 osztályfőnöki       1       0,5       0,5 
 tanulásmódszertan       1                 

 Közismereti óraszámok   18       11       9,5 
 

              ÖSSZESEN ÓRASZÁM:       35       36       35 
 



 

Bőrtárgy készítő (31 542 01)  
rövidebb képzési idejű részszakképesítés megszerzésére irányuló Szakképzési Hídprogram  

 
Kerettanterv: 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet alapján kiadott. 

Szakmai és vizsgakövetelmény: 25/2014. (VIII.26) NGM rendeletben kiadott. 

Szakmacsoport:10. Könnyűipar 

Ágazati besorolás: XVII. Könnyűipar 

Képzési idő: 2 év 

 

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:  

Bőrből és műbőrből, textilanyagból használati tárgyakat, ruházati kiegészítőket készít. 

A részszakképesítéssel rendelkező képes: 

- anyagszükségletet számolni 

- anyagokat előkészíteni  

- alkatrészeket szabni  

- előkészítő műveleteket végezni  

- kiválasztani, beállítani, kezelni a termékek gyártásához, javításához alkalmazott gépeket, berendezéseket, 

szerszámokat  

- betartani a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat  

- kiállítani a számlát. 

 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Egyszerű bőrtárgy készítése 

A vizsgafeladat ismertetése: Apróáruk, öltözék kiegészítők, bőrből készült dísztárgyak készítése 

 

2. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Bőripari anyagok jellemzői, valamint bőrdíszműves termékek gyártástechnológiája. 

A vizsgafeladat ismertetése: 

A szóbeli, központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket tartalmazza: 

Bőrgyártás, bőranyagok tulajdonságai 

Egyéb bőrfeldolgozó ipari anyagok jellemzői 

Bőrfeldolgozó ipari anyagok szabása 

Bőrfeldolgozó ipari anyagok előkészítő műveletei 

    Bőrdíszműves termékek technológiái 

 

A képzés óraterve: 

 1. évfolyam 2. évfolyam 

TANTÁRGY ELMÉLET GYAKORLAT ELMÉLET GYAKORLAT 

Bőripari anyag és 

áruismeret 1,5   1,0   

Szabás, előkészítés  1,0   1,5   

Szabás előkészítés 

gyakorlat 

  2,5   4,0 

  0,5   1,5 

Bőrtárgy készítés 0,5   2,0   

Bőrtárgy készítés 

gyakorlat   2,0   6,0 

  3,0 5,0 4,5 11,5 

SZAKMA 8 16 

KÖZISMERET 27 19 

ÖSSZESEN 35 35 
         A kerettanterv alapján biztosított szabadsáv óraszámának felosztását a táblázatban piros számok jelölik.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ágazat: XXVI. KERESKEDELEM 

Szakmacsoport: 17. Kereskedelem-marketing,  

üzleti adminisztráció 

 

 

SZAKMÁK: 

 kereskedő (54 341 01) – 2013. 

 eladó (34 341 01) – 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kereskedő (54 341 01) 

Kerettanterv: 14/2013 (IV 05.) NGM rendelet alapján kiadott. 

Szakmai és vizsgakövetelmény: 4/2015. (II.19.)  NGM rendeletben kiadott. 

Szakmacsoport: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

Ágazati besorolás: XXVI. Kereskedelem 

Képzési idő: 9-13. évfolyam 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Különböző árucikkek beszerzésével és értékesítésével foglalkozik, ellátja az adott kiskereskedelmi 

egységszabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, irányítja, szervezi és ellenőrzi a 

kiskereskedelmivállalkozás működését, ellátja a nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. A 

szakképesítéssel rendelkező képes vállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni, irányítani, szervezni, ellenőrizni a 

kereskedelmi egység tevékenységét, marketing tevékenységet végezni, megszervezni és lebonyolítani a beszerzési 

tevékenységet, megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a 

készletekkel, megszervezni és lebonyolítani az értékesítési tevékenységet, ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű 

üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat, felmérni és értékelni a 

piaci környezetet bolthálózat létrehozása szempontjából, kiválasztani, kialakíttatni a legkedvezőbb kondíciójú 

üzlethelyiségeket, kialakítani a bolthálózat szabályai szerint az üzlet külső/belső arculatát, választékát, biztosítani a 

személyi és tárgyi feltételeket. 

Vizsgáztatási követelmények: 

A ötéves képzés végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek, mely több részből áll. 

1.  Gyakorlati vizsgatevékenységkeretén belül a kereskedelmi egységben kijelölt termékcsoport példáján 

keresztül bemutatja az áruforgalmi tevékenység szabályszerű feladatait, bizonylatait. Elvégzi egy kijelölt 

árucsoport átvételét, ellenőrzi bizonylatait, ismerteti az áru/göngyöleg ellenérték kifizetésének menetét. Árut 

ajánl a vevőnek, segíti a vásárlási döntésben, tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról az 

értékesített termékről számlát készít. Bemutatja a kereskedelmi egységben alkalmazott vagyonvédelmi, 

árumozgató és árazó gépek, eszközök, berendezések fajtáit, kezelési szabályait. Bemutatja a pénztáros 

feladatait, a pénztárgépek szerepét, az ellenérték elszámolás szabályait, pénztárbizonylatot készít. Bemutatja 

az élelmiszerek és vegyiáruk tárolására, értékesítésére vonatkozó előírásokat, szabályokat. Bemutatja a 

műszaki áruk használatát és kezelését, meggyőződik üzemképességükről. 

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység keretében bemutatja a vállalkozás működését. Érintett témakörök: 

vállalkozási formák és azok jellemzői, az üzleti terv tartalma, felépítése, vagyon fogalma, tagolása, a mérleg 

szerkezete, az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a döntésekben, a forgalom-alakulás, 

gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek, a szükséges létszám és 

munkakörök megállapításának szempontjai, a munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó 

jogszabályok, készletgazdálkodás, mutatószámai, értelmezésük, hatásuk az eredményre, pénzforgalomhoz 

kapcsolódó bizonylatok fajtái, kitöltésük szabályai, áruforgalmi jelentés szerepe, tartalma, kitöltésének 

szabályai. 

3. Szóbeli vizsgatevékenység keretében az áruforgalommal kapcsolatos feladatokat old meg. Érintett 

témakörök: a piackutatás céljai, módszerei, egy piackutatási folyamat megtervezése, értékesítési akció 

előkészítése, megtervezése, értékelése, a mennyiségi és minőségi áruátvétel feladatai, a hibás teljesítésből 



 
adódó teendők, az áruk szakmai szabályok-arculat szerinti kihelyezésének, az árak feltüntetésének szabályai, a 

készpénzzel és készpénzkímélő módon fizetés lehetőségei, szabályai, a fogyasztói érdekvédelem előírásai, a 

vevőreklamáció intézésének szabályai, az áru és vagyonvédelmi rendszerek jellemzői, berendezések fajtái, 

használata, a leltározási bizonylatok szerepe, tartalma, leltáreredmény megállapítása, az árukhoz előírás 

szerint csatolandó dokumentumok megléte, szabályszerűsége, a termékcímkék információ tartalma, baleset-, 

munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok, jogszabályok. 

 

A képzés óraterve: 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13.évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4  

Idegen nyelvek 3 3 3 3  

Matematika 3 3 3 3  

Történelem, társadalmi és állampolgári ism. 2 2 3 3  

Etika     1    

Biológia – egészségtan   2 2 1  

Fizika 2 2 1    

Kémia 2 1      

Földrajz 2 2      

Művészetek*  1 1      

Informatika 2  2      

Testnevelés és sport 5 5 5 5  

Osztályfőnöki 1 1 1 1  

Szakmai tárgyak órakerete, amelyből 1óra (szakmai irányú 

képzésre) szabadon tervezhető** 
8 8 8 11 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5+0,5    1 

Foglalkoztatás II.      

Foglalkoztatás I.     2 

A marketing alapjai   1+1 2  

Marketing a gyakorlatban    1  

Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése 2 3 3 3  

Vezetési ismeretek    1  

Üzleti tevékenység a gyakorlatban 1 1 1 1  

Áruforgalom 1,5+0,5 2 1 1+1  

Áruforgalom gyakorlata 2 2 1 1  

Vállalkozási ismeretek     4 

Vállalkozási ismeretek gyakorlat     2 

A működtetés szabályai     4 

A működtetés szabályai gyakorlat     2 

Áruismeret- és forgalmazás     8 

Értékesítési gyakorlat     7 

Értékesítés idegen nyelven     4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 34 

         

          A kerettanterv alapján biztosított szabadsáv óraszámának felosztását a táblázatban piros számok jelölik 

 



 

 

Eladó (34 341 01) 

Kerettanterv: 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján kiadott. 

Szakmai és vizsgakövetelmény: 29/2016. (VIII.26) NGM rendeletben kiadott. 

Szakmacsoport: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

Ágazati besorolás: XXVI. Kereskedelem 

Képzési idő: 3 év 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

Az eladó szakember a kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk 

átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, 

értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és 

lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat. 

Vizsgáztatási követelmények: 

A hároméves képzés végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek, mely több részből áll. 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi egységben/tanboltban 

A vizsgafeladat ismertetése: Az alábbi témakörökből tetszőlegesen választott legalább három témakört feldolgozó 

feladatleírás alapján a vizsgázó által húzott áruforgalomi munkatevékenység elvégzése, szóban történő bemutatása és 

egy bizonylat kitöltése:  

 mennyiségi áruátvétel, 

 minőségi áruátvétel, 

 árváltozás/ leltározás 

 visszáruzás 

 áruátadás más boltnak 

 árufeltöltés, árumozgató eszközök használata 

 áruelőkészítési és árukihelyezési feladatok 

 pénztárnyitás 

 pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás  

 pénztárzárás 

B) A  vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka  kereskedelmi  egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása 

az elsajátított értékesítési technikák alkalmazásával magyar és idegen nyelven. 

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírás alapján az eladóval szemben támasztott követelményeknek megfelelően 

fogadja a vevőt, megismeri igényeit, bemutatja az árut, áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben és 

tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról. Az értékesített termékről kitölt egy bizonylatot és becsomagolja 



 
az árut. Idegen nyelvű értékesítési szituációban párbeszédet folytat.    

 

2. Szóbeli vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása: Válaszadás a  vizsgakövetelmények  

alapján  összeállított,  előre  kiadott tételsorokból húzott kérdésekre 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények 

fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák: 

Az élelmiszer termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatkozó tanácsadás 

A vegyi áru termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatkozó tanácsadás 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki cikkek forgalmazása. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján 

összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények 

fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák. 

A műszaki termékek választékáról a vevő tájékoztatása, vásárlói döntésben való segítése. A vásárló tájékoztatása a 

műszaki cikkek értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel feltételeiről. 

 

Tantárgy 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

elm. 
gyak. 

elm. 
gyak. 

elm. 
gyak. 

éves 
órasz. 

heti 
órasz. 

éves 
órasz. 

heti 
órasz. 

éves 
órasz. 

heti 
órasz. 

éves 
órasz. 

heti 
órasz. 

éves 
órasz. 

heti 
órasz. 

éves 
órasz. heti órasz. 

Foglalkoztatás II.                 15,5 0,5     

Foglalkoztatás I.                 62 2     

Kereskedelmi 

ismeretek 
108 3     72 2     31 1     

Kereskedelmi 

gyakorlat 

    
252 

6*     
594 

15     
480,5 

13,5+0,5 

    1*     1,5     1,5* 

Ruházati és vegyes 

iparcikk áruismeret 
72 2     18 0,5     15,5 0,5     

Élelmiszer- és vegyi 

áruismeret 
72 

1 

  

  
72 2     46,5 1,5     

1   

Műszakicikk 

áruismeret 
    

  
  90 2,5     46,5 1,5     

Eladástan 18 0,5 

 
 

18 0,5     31 1     

Eladási gyakorlat 
    

90 
2*     36 1 

    
62 2* 

    0,5*             

  270 7,5 342 9,5 270 7,5 630 17,5 248 8 542,5 17,5 

Nyári összefüggő 

gyakorlat 
    140       140 

          

Összesen:     482       770       790,5   
          A kerettanterv alapján biztosított szabadsáv óraszámának felosztását a táblázatban piros számok jelölik. 

         *Az iskolai kabinetben töltendő gyakorlat. 



 

 

 

 

 

Közismereti óraszámok: 

9. 10. 11. 

éves órasz. heti órasz. éves órasz. heti órasz. éves órasz. heti órasz. 

matematika 72 2 72 1+1 32 1,5 

társadalom ismeret 72 2 36 1   

nyelv és kommunikáció 72 2 54 1+1 64 2 

idegen nyelv 72 2 108 2+1 96 2+1 

természetismeret 108 3     

testnevelés 180 5 90 2,5 80 2,5 

osztályfőnöki 36 1 36 0,5 32 0,5 

tanulásmódszertan 36 1     

Közismereti órák összesen: 648 18 396 11 304 9,5 

 

ÖSSZES ÓRASZÁM 

  

35 

  

36 

  

35 

 

   A kerettanterv alapján biztosított szabadsáv óraszámának felosztását a táblázatban piros számok jelölik. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Ágazat: XIII. INFORMATIKA 

Szakmacsoport: 7. Informatika 

 

 

SZAKMÁK: 

 szoftverfejlesztő (54 213 05) – 2013. 

 informatikai rendszerüzemeltető (54 481 06) - érettségire épülő 

szakmai előképzettség nélküli 2 éves képzés – 2018. 

 informatikai rendszerüzemeltető (54 481 06) – 2016.  

 informatikai rendszerüzemeltető (54 481 06) – 2018.  

 számítógép-szerelő, karbantartó (34 523 02) – 2016. 

 

  



 

 

Szoftverfejlesztő (54 213 05) 

 

Kerettanterv: 14/2013. (IV. 05.) NGM rendelet alapján kiadott. 

Szakmai és vizsgakövetelmény: 12/2013. (III.29) NFM rendeletben kiadott. 

 Szakmacsoport: 7. Informatika 

Ágazati besorolás: XIII. Informatika 

Képzési idő: 9-13. évfolyam 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:  

A szakképesítéssel rendelkező a szoftver alkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi és fejleszti. 

Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges technológiákat az elterjedt szabványok, protokollok ismeretében. 

Meghatározza az alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztőeszközöket, 

objektumorientált rendszerek paramétereit és szolgáltatásait. Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói 

követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy 

elterjedt módszertan, illetve rendszer alkalmazásával. A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel 

megtervezi. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a működéshez 

szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Kordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt 

készít. Értékeli a tesztelés eredményét, kordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat. 

Vizsgáztatási követelmények: 

Azötéves képzés végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek, mely több részből áll. 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység keretében a jelölt egy összetett programozási feladatot old meg számítógépen, 

az általa megismert szoftverfejlesztő eszközök felhasználásával. Illetve záródolgozatként egy alkalmazói programot 

(szoftvert) és teljes fejlesztői- és felhasználói tervdokumentációt készít. A vizsgán a jelölt bemutatja az általa készített 

záródolgozatot. A záródolgozatot a vizsgabizottság a bemutatással együtt értékeli. 

Záródolgozatra vonatkozó előírások: 

A záródolgozatok tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően. A záródolgozatnak tükröznie kell a 

választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait. Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási 

helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is. 

Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az 

bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását. 

 

2. Szóbeli vizsgatevékenység keretében válaszadás a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, 

előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. 

  



 



 
A képzés óraterve: 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13.évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4  

Idegen nyelvek 3 3 3 3  

Matematika 3 3 3 3  

Történelem, társadalmi és állampolgári ism. 2 2 3 3  

Etika     1    

Biológia – egészségtan   2 2 1  

Fizika 2 2 1    

Kémia 2 1      

Földrajz 2 2      

Művészetek*  1 1      

Informatika 2  2      

Testnevelés és sport 5 5 5 5  

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Szakmai tárgyak órakerete, amelyből 1óra (szakmai irányú 

képzésre) szabadon tervezhető** 
8 8 8 11 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5+0,5     

Foglalkoztatás II.     0,5 

Foglalkoztatás I.     2 

Információtechnológiai alapok 1     

Információtechnológiai gyakorlat 3     

Munkaszervezési ismeretek    1  

Munkaszervezési gyakorlat    2  

Adatbázis- és szoftverfejlesztés 0,5+0,5 1 2 1  

Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat 1 2 2 2  

Hálózati ismeretek I.  1 1 2  

Hálózati ismeretek I. gyakorlat  2+1 2+1 2+1  

Operációs rendszerek     2 

Operációs rendszerek gyakorlat     2 

Alkalmazásfejlesztés     4,5 

Alkalmazásfejlesztés gyakorlat     4 

Web alkalmazásfejlesztés     2 

Web alkalmazásfejlesztés gyakorlat     4 

Programozási nyelvek gyakorlat     4 

Multimédia gyakorlat     3 

Adatbázis fejlesztés     1 

Adatbázis fejlesztés gyakorlat     2 

Szakmai idegen nyelv     1 

Matematika     2 

Gépírás 1 1    

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 35 

 

          A kerettanterv alapján biztosított szabadsáv óraszámának felosztását a táblázatban piros számok jelölik 

  



 

Informatikai rendszerüzemeltető (54 481 06) 

Kerettanterv: 5/2018. (VII. 09.) NGM rendelet alapján kiadott. 

Szakmai és vizsgakövetelmény: 35/2016. (VIII.31) NFM rendeletben kiadott. 

Szakmacsoport: 7. Informatika 

Ágazati besorolás: XIII. Informatika 

Képzési idő: 2 év 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:  

Az Informatikai rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének 

közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat 

lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely 

infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a 

döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, 

szoftverfejlesztőkkel. 

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati 

eszközök, szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének 

biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének 

folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez. 

Az Informatikai rendszerüzemeltető készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák 

minősítési követelményeinek. 

Vizsgáztatási követelmények: A kétéves képzés végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek, mely több részből áll. 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása I. 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben 

vagy valós eszközökön a 11997-16 „Hálózati ismeretek I.” modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs 

eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával. 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása II. 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben 

vagy valós eszközökön a 12003-16 „Hálózati ismeretek II.” modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs 

eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával. 

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg a 12013-16 „Hálózati 

operációs rendszerek és felhőszolgáltatások” modul témaköreiben, az általa megismert hardver, szoftver 

eszközök felhasználásával. 

 

D) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex hálózati szolgáltatási környezet kiépítése 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg az A), B), C) 

vizsgafeladatok megoldásainak felhasználásával, kiépít egy komplex hálózati szolgáltatási környezetet, teszteli a 

működését, és a teszteredményeket dokumentálja. 

 



 
 

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: 
 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati ismeretek 

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 11997-16 „Hálózati ismeretek 

I.” modul témaköreit tartalmazzák. 

 
 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgán a jelölt egy programozási és adatbázis-kezelési feladatot old meg 

számítógépes környezetben a 11625-16 számú „Programozás és adatbázis-kezelés” modul témaköreihez 

kapcsolódóan, az általa megismert szoftver eszközök felhasználásával. 

 

3. Szóbeli vizsgatevékenység: 
 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Információtechnológiai alapok 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 10815-16 

„Információtechnológiai alapok” modul összes témakörét tartalmazzák. 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Informatikai szakmai angol nyelvismeret 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az az 11999-16 „Informatikai 

szakmai angol nyelv” modul témaköreit tartalmazzák. 

 

A képzés óraterve: 

 

 

  A kerettanterv alapján biztosított szabadsáv óraszámának felosztását a táblázatban piros számok jelölik. 

éves óraszám heti óraszám éves óraszám heti óraszám éves óraszám heti óraszám éves óraszám heti óraszám

0,5

0,5

Foglalkoztatás I. 62 2

2

1

3

1

Hálózatok I. 108 3

Hálózatok I. gyakorlat 252 7

Programozás 144 4

8

1

3

1

Hálózatok II. 124 4

8

1

1,5

0,5

3

1

Szerverek és 

felhőszolgáltatások
93 3

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 

gyakorlat

279 9

504 14 720 20 372 12 682 22

IT szakmai angol nyelv 144

31
Foglalkoztatás II.

IT hálózatbiztonság 62

Hálózatok II. gyakorlat 279

IT hálózatbiztonság 

gyakorlat
124

IT alapok 108

IT alapok gyakorlat 144

Programozás gyakorlat 324

Tantárgy

13. évfolyam 14. évfolyam

elm. gyak. elm. gyak.



 

 

Informatikai rendszerüzemeltető (54 481 06) 

Kerettanterv: 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján kiadott. 

Szakmai és vizsgakövetelmény: 35/2016. (VIII.31) NFM rendeletben kiadott. 

Szakmacsoport: 7. Informatika 

Ágazati besorolás: XIII. Informatika 

Képzési idő: 9-13. évfolyam 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:  

Az Informatikai rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének 

közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat 

lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely 

infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a 

döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, 

szoftverfejlesztőkkel. 

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati 

eszközök, szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének 

biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének 

folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez. 

Az Informatikai rendszerüzemeltető készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák 

minősítési követelményeinek. 

 

Vizsgáztatási követelmények: 

Az ötéves képzés végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek, mely több részből áll. 

1.  Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása I. 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben 

vagy valós eszközökön a 11997-16 „Hálózati ismeretek I.” modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs 

eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával. 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása II. 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben 

vagy valós eszközökön a 12003-16 „Hálózati ismeretek II.” modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs 

eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával. 

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg a 12013-16 „Hálózati 

operációs rendszerek és felhőszolgáltatások” modul témaköreiben, az általa megismert hardver, szoftver 

eszközök felhasználásával. 

 



 
 

 

D) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex hálózati szolgáltatási környezet kiépítése 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg az A), B), C) 

vizsgafeladatok megoldásainak felhasználásával, kiépít egy komplex hálózati szolgáltatási környezetet, teszteli a 

működését, és a teszteredményeket dokumentálja. 

 

 

 

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: 
 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati ismeretek 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 11997-16 „Hálózati ismeretek 

I.” modul témaköreit tartalmazzák. 

 
 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgán a jelölt egy programozási és adatbázis-kezelési feladatot old meg 

számítógépes környezetben a 11625-16 számú „Programozás és adatbázis-kezelés” modul témaköreihez 

kapcsolódóan, az általa megismert szoftver eszközök felhasználásával. 

 

3. Szóbeli vizsgatevékenység: 
 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Információtechnológiai alapok 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 10815-16 

„Információtechnológiai alapok” modul összes témakörét tartalmazzák. 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Informatikai szakmai angol nyelvismeret 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az az 11999-16 „Informatikai 

szakmai angol nyelv” modul témaköreit tartalmazzák. 

 

 



 



 
A képzés óraterve: 

 

A kerettanterv alapján biztosított szabadsáv óraszámának felosztását a táblázatban piros számok jelölik. 

 

Tantárgy 

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

elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. 

éves 
órasz. 

heti 
órasz. 

éves 
órasz. 

heti 
órasz. 

éves 
órasz. 

heti 
órasz. 

éves 
órasz. 

heti 
órasz. 

éves 
órasz. 

heti 
órasz. 

éves 
órasz. 

heti 
órasz. 

éves 
órasz. 

heti 
órasz. 

éves 
órasz. 

heti 
órasz. 

éves 
órasz 

heti 
órasz. 

éves 
órasz. 

heti 
órasz. 

Foglalkoztatás II. 
                                

31 
0,5     

                                0,5     

Foglalkoztatás I.                                 62 2     

IT alapok 36 1     36 1                             

IT alapok gyakorlat 

 
  72 2     36 1 

 
                      

Hálózatok I.         36 1     36 1     36 1             

Hálózatok I. gyakorlat 

 
          72 2 

 
  108 3     72 2         

Programozás 36 1     36 1     36 1     36 1             

Programozás gyakorlat 

 
  72 2     72 2 

 
  72 2     72 2         

IT szakmai angol nyelv 72 2     72 2                             

Linux alapok                 36 1                     

Linux alapok gyakorlat                     72 2                 

Irodai szoftverek                         36 1             

Irodai szoftverek gyakorlat                             108 3         

IT szakorientáció 36 1     36 1                             

IT szakorientáció gyakorlat     72 2     36 1                         

Hálózatok II.                                 93 3     

Hálózatok II. gyakorlat 
                                    

310 
9 

                                    1 

IT hálózatbiztonság 
                                

62 
1,5     

                                0,5     

IT hálózatbiztonság gyakorlat                                     93 3 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások         
  

              
  

      
93 3 

    

Szerverek és 

felhőszolgáltatások gyakorlat 
            

  
              

  
      310 9 

                                    1 



 

Informatikai rendszerüzemeltető (54 481 06) 

Kerettanterv: 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet alapján kiadott. 

Szakmai és vizsgakövetelmény: 35/2016. (VIII.31) NFM rendeletben kiadott. 

Szakmacsoport: 7. Informatika 

Ágazati besorolás: XIII. Informatika 

Képzési idő: 9-13. évfolyam 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:  

Az Informatikai rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének 

közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat 

lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely 

infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a 

döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, 

szoftverfejlesztőkkel. 

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati 

eszközök, szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének 

biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének 

folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez. 

Az Informatikai rendszerüzemeltető készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák 

minősítési követelményeinek. 

 

Vizsgáztatási követelmények: 

 

1.  Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása I. 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben 

vagy valós eszközökön a 11997-16 „Hálózati ismeretek I.” modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs 

eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával. 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása II. 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben 

vagy valós eszközökön a 12003-16 „Hálózati ismeretek II.” modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs 

eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával. 

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg a 12013-16 „Hálózati 

operációs rendszerek és felhőszolgáltatások” modul témaköreiben, az általa megismert hardver, szoftver 

eszközök felhasználásával. 

 

 

 



 
D) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex hálózati szolgáltatási környezet kiépítése 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg az A), B), C) 

vizsgafeladatok megoldásainak felhasználásával, kiépít egy komplex hálózati szolgáltatási környezetet, teszteli a 

működését, és a teszteredményeket dokumentálja. 

 

 

 

2.Központi írásbeli vizsgatevékenység: 
 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati ismeretek 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 11997-16 „Hálózati ismeretek 

I.” modul témaköreit tartalmazzák. 

 
 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgán a jelölt egy programozási és adatbázis-kezelési feladatot old meg 

számítógépes környezetben a 11625-16 számú „Programozás és adatbázis-kezelés” modul témaköreihez 

kapcsolódóan, az általa megismert szoftver eszközök felhasználásával. 

 

3. Szóbeli vizsgatevékenység: 
 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Információtechnológiai alapok 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 10815-16 

„Információtechnológiai alapok” modul összes témakörét tartalmazzák. 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Informatikai szakmai angol nyelvismeret 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az az 11999-16 „Informatikai 

szakmai angol nyelv” modul témaköreit tartalmazzák. 

 

 

Irodai informatikus (52 481 02) mellékszakképesítés megszerzése: 

A 10. évfolyamban az adott év április 30-ig a tanulók nyilatkozatot tesznek a mellékszakképesítés 

választásáról. 

A mellékszakképesítést választók a 12. évfolyam I. félévének zárása után szakmai vizsgát tesznek, a 12. 

évfolyam I. félévének végére teljesítették a mellékszakképesítés követelményeit, összes óraszámát. 

A tanulók a 12. évfolyam II. félévében a fő szakképesítés tantárgyait tanulják az órahálónak megfelelően 

tömbösítve. 



 

 

A mellékszakképesítést nem választók az ágazati kompetenciák fejlesztésénél meghatározott tantárgyakat tanulják az 

órahálónak megfelelő óraszámban. A 12. évfolyam I. félévéig teljesítik az éves óraszámot, majd a 12. évfolyam II. 

félévében a fő szakképesítés tantárgyait tanulják az órahálónak megfelelően tömbösítve. 

 

 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy
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Információtechnológi

ai alapok
IT alapok gyakorlat fő szakképesítés 2 1
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1
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IT hálózatbiztonság 

gyakorlat
fő szakképesítés 3

1
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1
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Számítógép-szerelő, karbantartó (34 523 02) 

 

Kerettanterv: 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján kiadott. 

Szakmai és vizsgakövetelmény: 35/2016. (VIII.31) NFM rendeletben kiadott. 

Szakmacsoport: 7. Informatika 

Ágazati besorolás: XIII. Informatika 

Képzési idő: 3 év 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:  

Műszaki segítséget nyújt a felhasználók részére közvetlenül vagy telefonon, e-mailben vagy más elektronikus eszköz 

segítségével, többek között szoftverrel, hardverrel, számítógépes periféria berendezésekkel, hálózatokkal és internettel 

kapcsolatos problémákat diagnosztizál és old meg, illetve iránymutatást és támogatást nyújt a különféle rendszerek 

üzembe helyezését, telepítését és karbantartását illetően. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- számítógép hardverének, perifériáinak és adatátviteli hálózat eszközeinek telepítésére, karbantartására, 

tesztelésére, hibák elhárítására, 

- számítógépek, adatátviteli berendezések és számítógépes perifériák karbantartására, hibakeresésére, tesztelésére 

és javítására, 

- számítógépes hardveregységek összeszerelésére és beállítására, 

- számítógépes kábelek szerelésére és javítására, 

- otthoni és kisvállalati hálózatok telepítésére, tesztelésére, hibák elhárítására. 

Vizsgáztatási követelmények: 

A hároméves képzés végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek, mely több részből áll. 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Számítógép összeszerelése, Hibakeresés 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt felépít egy PC-t, feltelepíti a rendszerszoftvert, csatlakoztatja a készüléket a helyi 

hálózathoz. Egy hálózati perifériát (pl. nyomtatót, szkennert, háttértárolót stb.) szoftveresen illeszt a PC-hez és teszt 

eredményekről jelentést ad. A driver szoftvert a WEB-ről vagy előre meghatározott helyről kell letöltenie. A jelölt felderíti 

és elhárítja a hibát egy PC-ben. Egy egyértelműen azonosítható állandósult hibát kell feladatként adni számára. 

Csatlakoztatási hiba, fődarab hiba vagy a processzor elégtelen hűtése lehet ilyen problémaforrás. Biztosítani kell a 

cseredarabokat (PC alkatrészek) a készülék felépítésének megfelelő fajtaságban. A hibát is a jelöltnek kell felismernie, azaz 

nem kaphat semmilyen tájékoztatást arról. A feladat befejezéseként a készülék minden elmét le kell tesztelnie és 

dokumentálni az elvégzett lépéseket. 

 

2. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott 

kérdésekre 



 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban 

meghatározott témaköröket tartalmazza. 



 
 

A képzés óraterve: 

 

Modul Tantárgy 

 1/9  2/10  3/11 

elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. 

éves 
órasz. 

heti 
órasz. 

éves 
órasz. 

heti 
órasz. 

éves 
órasz. 

heti 
órasz. 

éves 
órasz. 

heti 
órasz. 

éves 
órasz. 

heti 
órasz. 

éves 
órasz. 

heti 
órasz. 

Szakmai tárgyak                         

11500-12  Munkahelyi 
egész. és biztonság 

Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 18 0,5                     

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 
                15,5 0,5     

11497-12 Foglalkoztatás I.  Foglalkoztatás I. 
                62 2     

10815-12 
Információ technológiai 
alapok 

IT alapok 
72 2                     

IT alapok gyakorlat 
    72 2*                 

10826-12 
Szakmai életpályaépítés, 
munkaszervezés, 
munkahelyi kommunikáció 

Munkaszervezési 
ismeretek                         

Munkaszervezés 
gyakorlat                         

10833-12 
Hálózati alapok 

Hálózati ismeretek 72 2     72 2     62 2     

Hálózati ismeretek 
gyakorlat 

    72 2*     

72 2 

    

93 3 

Operációs 
rendszerek 

36 1     72 2             

Operációs 
rendszerek 
gyakorlat 

    

54 1,5* 

    

144 
3 

    

139,5 
3 

1* 1,5* 

                            



 

48010834-12 
Számítógépes hibaelhárítás 

Számítógéprendszer 

hibáinak elhárítása 

108 1+2     216 5,5+0,5     155 4,5+1   

  

Számítógéprendszer 
hibáinak elhárítása 
gyakorlat 

    108 3*     324 8,5+0,5     263,5 8 

Összesen: 306 8,5 306 8,5 360 10,0 540 15 310 10 480,5 15,5 

Heti óraszám:  17 25 25,5 
* iskolai gyakorlat                           

Közismereti tárgyak:                         
 

matematika 

            1           
     2       1       1,5   
 társadalom ismeret     2       1           
 

nyelv és kommunikáció 

    2       1       2   
             1          
 

idegen nyelv 

    2       2       2   
             1       1   
 természetismeret     3                   
 testnevelés     5       2,5       2,5   
 osztályfőnöki     1       0,5       0,5   
 tanulásmódszertan     1                   
 Közismereti óraszámok   18       11       9,5   
 

              ÖSSZESEN ÓRASZÁM:     35       36       35 

   

A kerettanterv alapján biztosított szabadsáv óraszámának felosztását a táblázatban piros számok jelölik.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ágazat: XXV. ÜGYVITEL 

Szakmacsoport: 16. Ügyvitel 

 

 

 

 

SZAKMÁK: 

 irodai titkár (54 346 03) – érettségire épülő szakmai előképzettség 

nélküli 2 éves képzés – 2016. 

 irodai titkár (54 346 03) – érettségire épülő szakmai előképzettség 

nélküli 2 éves képzés – 2018. 

 irodai titkár (54 346 03) – 2016. 

 irodai titkár (54 346 03) – 2018. 

 

 

 



 
 

Irodai titkár (54 346 03) 

 

Kerettanterv: 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján kiadott. 

Szakmai és vizsgakövetelmény: 8/2017. (V.17) NGM rendeletben kiadott. 

30/Szakmacsoport: 16. Ügyvitel 

Ágazati besorolás: XXV. Ügyvitel 

Képzési idő: 2 év 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:  

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, 

kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és 

külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai 

tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját. 

 

Vizsgáztatási követelmények: 

A kétéves képzés végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek, mely több részből áll. 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Külső vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentumának elkészítése 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó tartalmi és formai utasítások alapján egy külső vagy belső szakmai 

rendezvény alapdokumentációját (forgatókönyv vagy szakmai programterv) készíti el kapott utasítások alapján. A 

rendezvény lebonyolításához információt keres az interneten; megadott adatok birtokában költségkalkulációt készít; a 

program ismeretében tájékoztató körlevelet, meghívót vagy hirdetést fogalmaz, amelynek egy része gyorsírásos 

diktátum alapján készül. A dokumentumokat a figyelemfelkeltés vizuális hatáselemeit felhasználva megszerkeszti, 

továbbá – a vizuális céges arculati elemeket alkalmazva – négy-öt diából álló prezentációt készít a rendezvényről. 

 

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, 

javított, korrektúrázott, nyomtatott formátumú szöveget gépel a tízujjas vakírás technikájával, 170 leütés/perc 

sebességgel. A gépelt szöveg és/vagy további forrásanyag felhasználásával hivatalos, üzleti levelet vagy 

jegyzőkönyvet vagy/és egyéb dokumentumot szerkeszt a hivatalos, üzleti élet leveleinek, a jegyzőkönyvek vagy egyéb 

dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján. A hivatalos, üzleti levél vagy egyéb 

dokumentum szövegének egy részét (pl. bevezetés vagy befejezés stb.) a vizsgázó önállóan fogalmazza meg, vagy 

jegyzőkönyvi kivonatot készít a tárgyhoz kapcsolódó adatok alapján. A dokumentum tartalmával összefüggésben – 

forrásfájlban előkészített – táblázatot, kimutatást, diagramot vagy adatbázist készít, szerkeszt utasítások alapján, 

amelyet fel kell használnia a dokumentumhoz.  



 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Titkári kommunikációs és ügyintézői feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatlapon feleletválasztós, kifejtős, összehasonlítást, párosítást, igaz-hamis állítást 

megjelölő kérdésekre kell válaszolni az üzleti kommunikációs, protokoll, rendezvény- és programszervezés, valamint 

az ügyintézői tevékenységekkel kapcsolatosan. 

 

3. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Titkári szakmai ismeretek  

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai 

követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül: 

A) tétel: a 10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok, a 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll, 12085-16 Titkári 

ügyintézés gyakorlata,  

B) tétel: a 11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv megnevezésű modulok témaköreit tartalmazza. 

 

A képzés óraterve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kerettanterv alapján biztosított szabadsáv óraszámának felosztását a táblázatban piros számok jelölik. 

Tantárgy

éves óraszám heti óraszám éves óraszám heti óraszám

Foglalkoztatás II. 15,5 0,5

Foglalkoztatás I. 62,0 2,0

Gazdasági és 

vállalkozási 

ismeretek

144,0 4,0 31,0 1,0

1,0

1,0

7,0 3,0

1,0 1,0

2,0 2,0

1,0 1,0

4,0

1,0

Kommunikáció a 

titkári munkában
108,0 3,0 62,0 2,0

Rendezvény- és 

programszervezés
72,0 2,0

Rendezvény- és 

programszervezés 

gyakorlata

155,0 5,0

Titkári ügyintézés 72,0 2,0 62,0 2,0

Titkári ügyintézés 

gyakorlata
72,0 2,0 155,0 5,0

Irodai szakmai 

idegen nyelv 
72,0 2,0 93,0 3,0

1224,0 34,0 1054,0 34,00

Nyári összefüggő 

gyakorlat
160

Összesen: 1384 977

1,5

124,0

93,0

155,0

46,5

6,0

13. évfolyam 14. évfolyam

Jogi ismeretek

Gépírás és 

levelezési 

gyakorlat

Irodai alkalmazások 

gyakorlata

Gyorsírás 

gyakorlata

72,0

216,0

108,0

288,0



 
 

Irodai titkár (54 346 03) 

 

Kerettanterv: 5/2018. (VII. 9.) NGM rendelet alapján kiadott. 

Szakmai és vizsgakövetelmény: 8/2017. (V.17) NGM rendeletben kiadott. 

30/Szakmacsoport: 16. Ügyvitel 

Ágazati besorolás: XXV. Ügyvitel 

Képzési idő: 2 év 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:  

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, 

kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és 

külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai 

tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját. 

 

Vizsgáztatási követelmények: 

A kétéves képzés végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek, mely több részből áll. 

4. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Külső vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentumának elkészítése 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó tartalmi és formai utasítások alapján egy külső vagy belső szakmai 

rendezvény alapdokumentációját (forgatókönyv vagy szakmai programterv) készíti el kapott utasítások alapján. A 

rendezvény lebonyolításához információt keres az interneten; megadott adatok birtokában költségkalkulációt készít; a 

program ismeretében tájékoztató körlevelet, meghívót vagy hirdetést fogalmaz, amelynek egy része gyorsírásos 

diktátum alapján készül. A dokumentumokat a figyelemfelkeltés vizuális hatáselemeit felhasználva megszerkeszti, 

továbbá – a vizuális céges arculati elemeket alkalmazva – négy-öt diából álló prezentációt készít a rendezvényről. 

 

5. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, 

javított, korrektúrázott, nyomtatott formátumú szöveget gépel a tízujjas vakírás technikájával, 170 leütés/perc 

sebességgel. A gépelt szöveg és/vagy további forrásanyag felhasználásával hivatalos, üzleti levelet vagy 

jegyzőkönyvet vagy/és egyéb dokumentumot szerkeszt a hivatalos, üzleti élet leveleinek, a jegyzőkönyvek vagy egyéb 

dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján. A hivatalos, üzleti levél vagy egyéb 

dokumentum szövegének egy részét (pl. bevezetés vagy befejezés stb.) a vizsgázó önállóan fogalmazza meg, vagy 

jegyzőkönyvi kivonatot készít a tárgyhoz kapcsolódó adatok alapján. A dokumentum tartalmával összefüggésben – 

forrásfájlban előkészített – táblázatot, kimutatást, diagramot vagy adatbázist készít, szerkeszt utasítások alapján, 

amelyet fel kell használnia a dokumentumhoz.  



 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Titkári kommunikációs és ügyintézői feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatlapon feleletválasztós, kifejtős, összehasonlítást, párosítást, igaz-hamis állítást 

megjelölő kérdésekre kell válaszolni az üzleti kommunikációs, protokoll, rendezvény- és programszervezés, valamint 

az ügyintézői tevékenységekkel kapcsolatosan. 

 

6. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Titkári szakmai ismeretek  

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai 

követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül: 

A) tétel: a 10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok, a 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll, 12085-16 Titkári 

ügyintézés gyakorlata,  

B) tétel: a 11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv megnevezésű modulok témaköreit tartalmazza. 

 

A képzés óraterve: 

  

éves óraszám heti óraszám éves óraszám heti óraszám

0,50

0,50

Foglalkoztatás I. 62 2,00

Gazdasági és 

vállalkozási 

ismeretek

144 4 31 1,00

1 1,50

1 0,50

7 3,00

1 1,00

2 2,00

1 1,00

Kommunikáció a 

titkári munkában
108 3 62 2,00

Rendezvény- és 

programszervezés
72 2

Rendezvény- és 

programszervezés 

gyakorlata

155 5,00

Titkári ügyintézés 72 2 62 2,00

Titkári ügyintézés 

gyakorlata
72 2 155 5,00

Irodai szakmai 

idegen nyelv 
72 2 93 3,00

1224 34 961 34,00

Nyári összefüggő 

gyakorlat
160

Összesen: 1384 977

Gyorsírás 

gyakorlata
216 6 124 4,00

31Foglalkoztatás II.

Gépírás és 

levelezési 

gyakorlat

288 124

Irodai alkalmazások 

gyakorlata
108 93

13. évfolyam 14. évfolyam

Jogi ismeretek 72 62

Tantárgy



 

Irodai titkár (54 346 03) 

 

Kerettanterv: 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján kiadott. 

Szakmai és vizsgakövetelmény: 29/2016. (VIII.26) NGM rendeletben kiadott. 

Szakmacsoport: 16. Ügyvitel 

Ágazati besorolás: XXV. Ügyvitel 

Képzési idő: 9-13. évfolyam 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:  

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, 

kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és 

külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai 

tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját. 

 

Vizsgáztatási követelmények: 

Az ötéves képzés végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek, mely több részből áll. 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Külső vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentumának elkészítése 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó tartalmi és formai utasítások alapján egy külső vagy belső szakmai 

rendezvény alapdokumentációját (forgatókönyv vagy szakmai programterv) készíti el kapott utasítások alapján. A 

rendezvény lebonyolításához információt keres az interneten; megadott adatok birtokában költségkalkulációt készít; a 

program ismeretében tájékoztató körlevelet, meghívót vagy hirdetést fogalmaz, amelynek egy része gyorsírásos 

diktátum alapján készül. A dokumentumokat a figyelemfelkeltés vizuális hatáselemeit felhasználva megszerkeszti, 

továbbá – a vizuális céges arculati elemeket alkalmazva – négy-öt diából álló prezentációt készít a rendezvényről. 

 

 

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, 

javított, korrektúrázott, nyomtatott formátumú szöveget gépel a tízujjas vakírás technikájával, 170 leütés/perc 

sebességgel. A gépelt szöveg és/vagy további forrásanyag felhasználásával hivatalos, üzleti levelet vagy 

jegyzőkönyvet vagy/és egyéb dokumentumot szerkeszt a hivatalos, üzleti élet leveleinek, a jegyzőkönyvek vagy egyéb 

dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján. A hivatalos, üzleti levél vagy egyéb 

dokumentum szövegének egy részét (pl. bevezetés vagy befejezés stb.) a vizsgázó önállóan fogalmazza meg, vagy 

jegyzőkönyvi kivonatot készít a tárgyhoz kapcsolódó adatok alapján. A dokumentum tartalmával összefüggésben – 



 
forrásfájlban előkészített – táblázatot, kimutatást, diagramot vagy adatbázist készít, szerkeszt utasítások alapján, 

amelyet fel kell használnia a dokumentumhoz.  

B) A vizsgafeladat megnevezése: Titkári kommunikációs és ügyintézői feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatlapon feleletválasztós, kifejtős, összehasonlítást, párosítást, igaz-hamis állítást 

megjelölő kérdésekre kell válaszolni az üzleti kommunikációs, protokoll, rendezvény- és programszervezés, valamint 

az ügyintézői tevékenységekkel kapcsolatosan. 

 

3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Titkári szakmai ismeretek  

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai 

követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül: 

A) tétel: a 10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok, a 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll, 12085-16 Titkári 

ügyintézés gyakorlata,  

B) tétel: a 11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv megnevezésű modulok témaköreit tartalmazza. 

 

 

A képzés óraterve: 

 

Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam 

  
éves 

óraszám 
heti 

óraszám 
éves 

óraszám 
heti 

óraszám 
éves 

óraszám 
heti 

óraszám 
éves 

óraszám 
heti 

óraszám 
éves 

óraszám 
heti 

óraszám 

Foglalkoztatás II. 
                31 

0,5 

0,5 

Foglalkoztatás I.                 62 2 

Gépírás gyakorlata 72 2 36 1             

Számítástechnikai 

alkalmazások az 

ügyfélszolgálatban     36 1 36 1         

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 36 1                 

Ügyfélszolgálati 

kommunikációs 

gyakorlat 36 1                 

Ügyfélszolgálati 

ismeretek     36 1             

Ügyfélszolgálati 

gyakorlat         36 1 31 1     

Levelezési gyakorlat az 

ügyfélszolgálatban 
        36 1         

Dokumentum- és 

adatkezelés az 

ügyfélszolgálatban             31 1     

Komplex 

ügyfélszolgálati 

gyakorlat 
            31 1     

Gazdasági és vállalkozási 

ismeretek 72 2 36 1     31 1 31 1 



 

Jogi ismeretek 
36 1             62 

1,5 

0,5 

Gépírás és levelezési 

gyakorlat 
72 2 72 2 72 2 62 2 

 
 

93 3 

Irodai alkalmazások 

gyakorlata 

    36 1 36 1     
93 

2 

                1 

Gyorsírás gyakorlata     72 2 72 2 62 2 124 4 

Kommunikáció a titkári 

munkában 36 1 72 2         62 2 

Rendezvény- és 

programszervezés         36 1 31 1     

Rendezvény- és 

programszervezés 

gyakorlata                 155 5 

Titkári ügyintézés 36 1 36 1         62 2 

Titkári ügyintézés 

gyakorlata         36 1 31 1 155 5 

Irodai szakmai idegen 

nyelv  
                124 3 

                1 

  396 11 432 12 360 10 310 10 1054 34 

Nyári összefüggő 

gyakorlat     140   140           

Összesen: 396   572   500   310   1054   

 

 A kerettanterv alapján biztosított szabadsáv óraszámának felosztását a táblázatban piros számok jelölik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Irodai titkár (54 346 03) 

 

Kerettanterv: 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet alapján kiadott. 

Szakmai és vizsgakövetelmény: 8/2017. (VIII.26) NGM rendeletben kiadott. 

Szakmacsoport: 16. Ügyvitel 

Ágazati besorolás: XXV. Ügyvitel 

Képzési idő: 9-13. évfolyam 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:  

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, 

kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és 

külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai 

tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját. 

 

Vizsgáztatási követelmények: 

 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Külső vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentumának elkészítése 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó tartalmi és formai utasítások alapján egy külső vagy belső szakmai 

rendezvény alapdokumentációját (forgatókönyv vagy szakmai programterv) készíti el kapott utasítások alapján. A 

rendezvény lebonyolításához információt keres az interneten; megadott adatok birtokában költségkalkulációt készít; a 

program ismeretében tájékoztató körlevelet, meghívót vagy hirdetést fogalmaz, amelynek egy része gyorsírásos 

diktátum alapján készül. A dokumentumokat a figyelemfelkeltés vizuális hatáselemeit felhasználva megszerkeszti, 

továbbá – a vizuális céges arculati elemeket alkalmazva – négy-öt diából álló prezentációt készít a rendezvényről. 

 

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, 

javított, korrektúrázott, nyomtatott formátumú szöveget gépel a tízujjas vakírás technikájával, 170 leütés/perc 

sebességgel. A gépelt szöveg és/vagy további forrásanyag felhasználásával hivatalos, üzleti levelet vagy 

jegyzőkönyvet vagy/és egyéb dokumentumot szerkeszt a hivatalos, üzleti élet leveleinek, a jegyzőkönyvek vagy egyéb 

dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján. A hivatalos, üzleti levél vagy egyéb 

dokumentum szövegének egy részét (pl. bevezetés vagy befejezés stb.) a vizsgázó önállóan fogalmazza meg, vagy 

jegyzőkönyvi kivonatot készít a tárgyhoz kapcsolódó adatok alapján. A dokumentum tartalmával összefüggésben – 

forrásfájlban előkészített – táblázatot, kimutatást, diagramot vagy adatbázist készít, szerkeszt utasítások alapján, 



 
amelyet fel kell használnia a dokumentumhoz.  

B) A vizsgafeladat megnevezése: Titkári kommunikációs és ügyintézői feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatlapon feleletválasztós, kifejtős, összehasonlítást, párosítást, igaz-hamis állítást 

megjelölő kérdésekre kell válaszolni az üzleti kommunikációs, protokoll, rendezvény- és programszervezés, valamint 

az ügyintézői tevékenységekkel kapcsolatosan. 

 

3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Titkári szakmai ismeretek  

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai 

követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül: 

A) tétel: a 10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok, a 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll, 12085-16 Titkári 

ügyintézés gyakorlata,  

B) tétel: a 11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv megnevezésű modulok témaköreit tartalmazza. 

 

 

 

 

Ügyfélszolgálati ügyintéző (52 841 02) mellékszakképesítés megszerzése: 

A 10. évfolyamban az adott év április 30-ig a tanulók nyilatkozatot tesznek a mellékszakképesítés 

választásáról. 

A mellékszakképesítést választók a 12. évfolyam I. félévének zárása után szakmai vizsgát tesznek, a 12. 

évfolyam I. félévének végére teljesítették a mellékszakképesítés követelményeit, összes óraszámát. 

A tanulók a 12. évfolyam II. félévében a fő szakképesítés tantárgyait tanulják az órahálónak megfelelően 

tömbösítve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A képzés óraterve: 

 

 

 

A mellékszakképesítést nem választók az ágazati kompetenciák fejlesztésénél meghatározott tantárgyakat tanulják az 

órahálónak megfelelő óraszámban. A 12. évfolyam I. félévéig teljesítik az éves óraszámot, majd a 12. évfolyam II. 

félévében a fő szakképesítés tantárgyait tanulják az órahálónak megfelelően tömbösítve. 

 

 

 

 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy

Összesen 3 5 6 6 1 3 2 3 12 19

Összesen

11499-12

0,5

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

5284102

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző

5284102

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző

5284102

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző

5284102

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző

5284102

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző

5284102

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző

5284102

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző

5284102

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző

5284102

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző

Gazdasági és vállalkozási ismeretek fő szakképesítés 2 1 1 1

1 1,5

0,5

4 2 1 3

1

1 1 2

1

12083-16 Gyorsírás Gyorsírás gyakorlata fő szakképesítés 2 2 2 4

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll Kommunikáció a titkári munkában fő szakképesítés 1 2 2

Rendezvény- és programszervezés fő szakképesítés 1 1

Rendezvény- és programszervezés 

gyakorlata
fő szakképesítés 5

Titkári ügyintézés fő szakképesítés 2 2

Titkári ügyintézés gyakorlata fő szakképesítés 1 1 5

11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv Irodai szakmai idegen nyelv fő szakképesítés 3

Etikus vállalkozói ismeretek
helyi 

tanterv szerint 1 2 1 1

Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek
helyi 

tanterv szerint 1 2

Titkári protokoll
helyi 

tanterv szerint 2 3

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások

10072-16 Rendezvény- és programszervezés

12085-16 Titkári ügyintézési gyakorlat

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés

fő szakképesítésJogi ismeretek

fő szakképesítésGépírás és levelezési gyakorlat

fő szakképesítés

10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok

Irodai alkalmazások gyakorlata

Ágazati kompetenciák fejlesztése

Foglalkoztatás II.

1Komplex ügyfélszolgálati gyakorlat

1
Dokumentum- és adatkezelés az 

ügyfélszolgálatban
11809-16 Dokumentumkezelés az ügyfélszolgálatban

Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban

1 1Ügyfélszolgálati gyakorlat

1

11808-16 Ügyfélszolgálat a gyakorlatban

Ügyfélszolgálati ismeretek

Ügyfélszolgálati kommunikációs gyakorlat 1

2

11807-16 Kommunikáció az ügyfélszolgálatban

Ügyfélszolgálati kommunikáció

1
Számítástechnikai alkalmazások az 

ügyfélszolgálatban
1

12

11806-16 Gépírás és számítástechnikai alkalmazások

Gépírás gyakorlata

2Foglalkoztatás I. fő szakképesítés

0,5

4 5 31

 5/13

A fő szakképesítésre vonatkozó:
A tantárgy 

kapcsolódása
140 140

8 12

9. 10. 11. 12.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ágazat: IV. PEDAGÓGIA 

Szakmacsoport: 3. OKTATÁS 

 

 

SZAKMÁK: 

 Pedagógiai és családsegítő munkatárs (54 140 02) – érettségire 

épülő szakmai előképzettség nélküli 2 éves képzés – 2018. 

 Pedagógiai és családsegítő munkatárs (54 140 02)– 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Pedagógiai és családsegítő munkatárs (54 140 02) 

 

Kerettanterv: 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet alapján kiadott. 

Szakmai és vizsgakövetelmény: 27/2016. (IX.16) EMMI rendeletben kiadott. 

Szakmacsoport: 3. Oktatás 

Ágazati besorolás: IV. Pedagógia 

Képzési idő:  2 év 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:  

A pedagógiai – és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú 

végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.  A kompetenciahatárokat betartva közreműködik 

az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, 

tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, 

tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az 

intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, 

tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, 

más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.  

 

Vizsgáztatási követelmények: 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy 

megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a szemléltetést segítő eszköz kiválasztása, 

készítése. 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A gyakorlati 

vizsgafeladatok az óvodáskorú gyermek gondozási – nevelési feladataihoz, az általános iskolai tanuló neveléséhez, 

oktatáshoz, a gyermekek, a tanulók, a család és a szakember kapcsolatrendszeréhez, konfliktusaihoz, valamint a 

tevékenységek a tanórák, a játék és a szabadidős foglalkozások előkészítéséhez, lebonyolításához kapcsolódnak. 

 

2.  Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga 

A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a pedagógiai és családsegítés fogalmait és legfontosabb 

összefüggéseit tartalmazzák. Az írásbeli feladatok a 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok, a 11676–16 

Családpedagógiai alapismeretek, a 11687–16 Program és szabadidő szervezés, a 11678–16 Kommunikáció és 

viselkedéskultúra, valamint a 11688–16 Gondozás és egészségnevelés szakmai ismeretei alapján kerülnek 



 
összeállításra.  

A tételkészítő törekedjen arra, hogy a feladatmegoldások értékelése ne adjon lehetőséget szubjektivitásra, ezáltal 

biztosítsa a tárgyszerű minősítés feltételeit. A tudás értékelésének a mennyiségi és minőségi kritériumai, egyaránt 

jelenjenek meg a feladatokban. A feladatok legyenek alkalmasak az ismeret és megértésjellegű tudás mérésére, hívjon 

elő: tényeket, fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, közös jellemzők. A részfeladatok a “nevezze meg”, 

“definiálja”, “jellemezze”, “sorolja fel”, “állítsa sorrendbe”, “osztályozza”, “hasonlítsa össze”, “csoportosítsa”, 

“értelmezze”, “magyarázza meg”…stb. típusú instrukciókat tartalmazzák.   

 

3. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a 

vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli 

vizsgatevékenysége során a szóbeli vizsgatevékenység megkezdését megelőzően a központilag meghatározott 

tételsorból, a vizsgázó által véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli vizsga 

központilag összeállított kérdései a 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok, a 11676–16 Családpedagógiai 

alapismeretek, a 11687–16 Program és szabadidő szervezés, a 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra, 

valamint a 11688–16 Gondozás és egészségnevelés modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra. 

A képzés óraterve: 
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2
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Pedagógiai és családsegítő munkatárs (54 140 02) 

 

Kerettanterv: 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet alapján kiadott. 

Szakmai és vizsgakövetelmény: 27/2016. (IX.16) EMMI rendeletben kiadott. 

Szakmacsoport: 3. Oktatás 

Ágazati besorolás: IV. Pedagógia 

Képzési idő: 9-13. évfolyam 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:  

A pedagógiai – és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú 

végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.  A kompetenciahatárokat betartva közreműködik 

az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, 

tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, 

tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az 

intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, 

tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, 

más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.  

 

Vizsgáztatási követelmények: 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy 

megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a szemléltetést segítő eszköz kiválasztása, 

készítése. 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A gyakorlati 

vizsgafeladatok az óvodáskorú gyermek gondozási – nevelési feladataihoz, az általános iskolai tanuló neveléséhez, 

oktatáshoz, a gyermekek, a tanulók, a család és a szakember kapcsolatrendszeréhez, konfliktusaihoz, valamint a 

tevékenységek a tanórák, a játék és a szabadidős foglalkozások előkészítéséhez, lebonyolításához kapcsolódnak. 

 

2.  Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga 

A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a pedagógiai és családsegítés fogalmait és legfontosabb 

összefüggéseit tartalmazzák. Az írásbeli feladatok a 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok, a 11676–16 



 
Családpedagógiai alapismeretek, a 11687–16 Program és szabadidő szervezés, a 11678–16 Kommunikáció és 

viselkedéskultúra, valamint a 11688–16 Gondozás és egészségnevelés szakmai ismeretei alapján kerülnek 

összeállításra.  

A tételkészítő törekedjen arra, hogy a feladatmegoldások értékelése ne adjon lehetőséget szubjektivitásra, ezáltal 

biztosítsa a tárgyszerű minősítés feltételeit. A tudás értékelésének a mennyiségi és minőségi kritériumai, egyaránt 

jelenjenek meg a feladatokban. A feladatok legyenek alkalmasak az ismeret és megértésjellegű tudás mérésére, hívjon 

elő: tényeket, fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, közös jellemzők. A részfeladatok a “nevezze meg”, 

“definiálja”, “jellemezze”, “sorolja fel”, “állítsa sorrendbe”, “osztályozza”, “hasonlítsa össze”, “csoportosítsa”, 

“értelmezze”, “magyarázza meg”…stb. típusú instrukciókat tartalmazzák.   

 

3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a 

vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli 

vizsgatevékenysége során a szóbeli vizsgatevékenység megkezdését megelőzően a központilag meghatározott 

tételsorból, a vizsgázó által véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli vizsga 

központilag összeállított kérdései a 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok, a 11676–16 Családpedagógiai 

alapismeretek, a 11687–16 Program és szabadidő szervezés, a 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra, 

valamint a 11688–16 Gondozás és egészségnevelés modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra. 

 

 

32 140 01 Óvodai dajka, 52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója mellékszakképesítés megszerzése: 

A 10. évfolyamban az adott év április 30-ig a tanulók nyilatkozatot tesznek a mellékszakképesítés 

választásáról. 

A mellékszakképesítést választók a 12. évfolyam I. félévének zárása után szakmai vizsgát tesznek, a 12. 

évfolyam I. félévének végére teljesítették a mellékszakképesítés követelményeit, összes óraszámát. 

A tanulók a 12. évfolyam II. félévében a fő szakképesítés tantárgyait tanulják az órahálónak megfelelően 

tömbösítve. 

 

 

A mellékszakképesítést nem választók az ágazati kompetenciák fejlesztésénél meghatározott tantárgyakat tanulják az 

órahálónak megfelelő óraszámban. A 12. évfolyam I. félévéig teljesítik az éves óraszámot, majd a 12. évfolyam II. 

félévében a fő szakképesítés tantárgyait tanulják az órahálónak megfelelően tömbösítve. 

 

 

 

A képzés óraterve:



 

 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy

Összesen 6 2 7,5 4,5 3 1,5 3,5 1,5 21 13

Összesen

11499-12 0,5

Foglalkoztatás II. 0,5

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések 

esetén)

Pedagógia
fő 

szakképesítés
3 3 1,5 1,5 1,5

Pszichológia
fő 

szakképesítés
3 2,5 1,5 2 1,5

10

1

11688-16 Gondozás és egészségnevelés
Gondozás és 

egészségnevelés

fő 

szakképesítés
2

Kommunikáció
fő 

szakképesítés
2 1

Kommunikációs 

gyakorlat
1

1

Pedagógiai 

szociológia

fő 

szakképesítés
5

Mentálhigiéné
fő 

szakképesítés
3

11687-16 Program- és szabadidő-szervezés
Szabadidő-

szervezés

fő 

szakképesítés
5

0,5

0,5

3214001

Óvodai dajka

3214001

Óvodai dajka

5214001

Fogyatékkal 

élők gondozója

5214001

Fogyatékkal 

élők gondozója

5214001

Fogyatékkal 

élők gondozója

5214001

Fogyatékkal 

élők gondozója

5214001

Fogyatékkal 

élők gondozója

5214001

Fogyatékkal 

élők gondozója

3214001

Óvodai dajka

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság

5214001 0,5

3214001

Óvodai dajka

helyi tanterv 

szerint
5,5 1 7

10. 11. 12.

Komplex pedagógiai tantárgy

  5/13.

A fő szakképesítésre vonatkozó:
A tantárgy 

kapcsolódása
140 140

8 12

9.

4,5 5 34

Foglalkoztatás II.
fő 

szakképesítés

Foglalkoztatás I.
fő 

szakképesítés
2

11678-16 Kommunikáció és viselkedéskultúra 
fő 

szakképesítés

1,52,5

111676-16 Családpedagógiai alapismeretek

11470-16 Óvodai nevelési feladatok Az óvodai nevelés 1,5

11544-16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai 

dajka tevékenységében
Higiénés ismeretek 2

2

12116-16 Speciális gondozás és egészségvédelem

Gyógypedagógia 

egészségtan

1
Gyógypedagógiai 

gyakorlat

11465-12 Általános gyógypedagógiai feladatok
Gyógypedagógiai 

alapismeretek
2 2,5

2

11684-16 Gyógypedagógiai kommunikáció

Gyógypedagógiai 

kommunikáció

Kommunikáció

11542-16 Gondozás és egészségvédelem
Gondozás és 

egészségnevelés

11543-16 Takarítási feladatok az óvodai dajka 

tevékenységében
Higiénés ismeretek

11688-16 Gondozás és egészségnevelés
Gondozás és 

egészségnevelés

1,52
fő 

szakképesítés

Pedagógiai 

gyakorlat

11464-16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság

fő 

szakképesítés


