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BEVEZETÉS 
A képzés szabályozásának jogi háttere: 

Törvények:  

2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról  

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről  

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről  

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról  

1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról 

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

Kormányrendeletek:  

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők 
kijelöléséről  

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól  

314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a szakképzési megállapodásról  

217/2012. (VIII. 19.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai 
követelménymoduljairól  

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

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról  

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére 
történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő 
tétel számításáról  

Miniszteri rendeletek:  

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 

43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, 

döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes 

szabályairól  

17/2004 (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint 

egyes oktatási jogszabályok módosításáról 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről  
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(A mellékletben szereplő kerettantervek a 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet értelmében a 2016/2017-

es tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerülnek - helyüket a 14. melléklet szakgimnáziumi 

kerettantervei veszik át.) 

28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, 
döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól  

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések 
szakmai és vizsgakövetelményeiről [módosítása:  

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról  

16/2016. (V. 27.) NGM rendelet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható egyes 
szakképzési és felnőttképzési célú támogatások részletes szabályairól 

22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

26/2018. EMMI (VIII. 7.) rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

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

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 
rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 5/2018. (VII. 9.) 
ITM rendelet 
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A VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK MEGNEVEZÉSE 

A/ KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLÁK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA  
(51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 6. melléklete, módosítva a 23/2013. (III. 29.) EMMI 

rendelet 7. és a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 7. mellékletének megfelelően) 

9. évfolyam: 2012/2013. - 2013/2014. – 2014/2015. – 2015/2016. 

10. évfolyam: 2014/2013. - 2014/2015. – 2015/2016. – 2016/2017. 

11. évfolyam: 2015/2016. – 2016/2017. – 2017/2018.  

12. évfolyam: 2016/2017. – 2017/2018. – 2018/2019. 

KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMOK A SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN A KERETTANTERV 

SZERINT: 

KERESKEDELEM ÁGAZAT 

Óratervek a kerettantervekhez - szakközépiskola 

Tantárgyak 
 

9. évf. 

 

10. évf. 

 

11. évf. 

 

12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 4 4 

Idegen nyelvek 3+1 3 3 3+1 

Matematika 3+1 3+1 3+1 3 

Etika   1  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3+1 3+1 

Fizika 2 2 1  

Kémia 2 1   

Biológia – egészségtan  2 2 1 

Földrajz 2 1   

Szakmai Tantárgyak 6 7 8 11 

Művészetek  1   

Informatika 1+1 2 2 2 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
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Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 

KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT 

 

Óratervek a kerettantervekhez - szakközépiskola 

Tantárgyak 
 

9. évf. 

 

10. évf. 

 

11. évf. 

 

12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 4 4 

Idegen nyelvek 3+1 3 3 3+1 

Matematika 3+1 3+1 3+1 3 

Etika   1  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3+1 3+1 

Fizika 2 2 1  

Kémia 2 1   

Biológia – egészségtan  2 2 1 

Földrajz 2 1   

Szakmai Tantárgyak 6 7 8 11 

Művészetek  1   

Informatika 1+1 2 2 2 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnök 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 
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ÜGYVITELI ÁGAZAT 

Óratervek a kerettantervekhez - szakközépiskola 

 

Tantárgyak 

 

9. évf. 

 

10. évf. 

 

11. évf. 

 

12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 4 4 

Idegen nyelvek 3+1 3 3 3+1 

Matematika 3+1 3+1 3+1 3 

Etika   1  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3+1 3+1 

Fizika 2 2 1  

Kémia 2 1   

Biológia – egészségtan  2 2 1 

Földrajz 2 1   

Szakmai tantárgyak 6 7 8 11 

Művészetek  1   

Informatika 1+1 2 2 2 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 
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A KERETTANTERV RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN A KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁBAN BIZTOSÍTOTT HETI TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 

Óraterv a kerettantervekhez – KSZC Közgazdasági Szakközépiskolája 

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

Magyar nyelv és irodalom 
5 (3+2) 

 

5 (3+2) 

 

4 (3+1) 

 

4 (3+1) 

 

Idegen nyelvek 4 3 3 4 

Matematika 4 4 4 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 4 4 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 1 

Fizika 2 2 1   

Kémia 2 1     

Földrajz 2 1     

Ének-zene   1     

Informatika 2 2  2  2  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szakmai tárgyak órakerete, amelyből 1óra (szakmai 

irányú képzésre) szabadon tervezhető** 
6 7 8 11 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 
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B/ KERETTANTERV A SZAKGIMNÁZIUMOK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 
(9. MELLÉKLET –  (AZ 51/2012. (XII. 21.) EMMI RENDELET 14. MELLÉKLETÉÜL) 

A heti óraszámok a 2016/2017-es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre.  

 

INFORMATIKA XIII., KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA XL. 

Tantárgyak 
9. évf. 

2016/17. 

10. évf. 

2017/18. 

11. évf. 

2018/19. 

12. évf. 

2019/20. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika  -  -  - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek  - -  1  - 36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Fizika 
- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható 

tantárgy 
 - - 

2 

(Inform.) 

2 

(Idegen 

nyelv) 

134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 8 7 7 

(1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető 

szakképesítés 

3 4 3 3 - - 
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KÖZGAZDASÁG XXIV., ÜGYVITEL XXV. 

Tantárgyak 
9. évf. 

2016/17. 

10. évf. 

2017/18. 

11. évf. 

2018/19. 

12. évf. 

2019/20. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika  - -   - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek  -  - 1 -  36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Földrajz 
- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható 

tantárgy:  
 - - 

2 

(Inform.) 

2 

(Idegen 

nyelv) 

134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 8 7 7 

(1045+453) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető 

szakképesítés 

3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 
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A SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULOKHOZ RENDELT TANTÁRGYAK HETI ÓRASZÁMA ÉVFOLYAMONKÉNT1 
  
 

1. XIII. INFORMATIKA ÁGAZAT  

 

GAZDASÁGI INFORMATIKUS (54 481 02) 

Irodai informatikus (52 481 02) mellék-szakképesítés 
 

  

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

heti 
óraszám 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

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

A fő szakképesítésre 
vonatkozóan: 

Összesen 4 4 5 5 

0 

2 5 

0 

2 4 12 19 13 18 

0 

12 19 

Összesen 8,0 10,0 7,0 6,0 31,0 31 31,0 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11996-16 
Információtechnológiai alapok 

IT alapok 1   1                   2         
IT alapok gyakorlat   2   1                   3       

11997-16 
Hálózati ismeretek I. 

Hálózatok I.     1     1     1       3         
Hálózatok I. gyakorlat       2     3(0)     2 5       7       

                                                           
1 A pirossal jelzett tantárgyak óraszámai a mellék-szakképesítés megszerzése miatt kerülnek átcsoportosításra a 11-12. évfolyam között. 
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11625-16 
Programozás és adatbázis-

kezelés  

Programozás 1   1     1     1       4         

Programozás gyakorlat   2   2     2 1     2 3       8       

11999-16  
Informatikai szakmai angol 

nyelv 
IT szakmai angol nyelv 2   2                   4         

12010-16 
Nyílt forráskódú rendszerek 

kezelése 

Linux alapok           1                       

Linux alapok gyakorlat             2                     

12008-16 
Irodai szoftverek haladó szintű 

használata 

Irodai szoftverek            1     1                 
Irodai szoftverek 
gyakorlat 

            3      3               

12009-16 
Informatikai szakmai orientáció 

IT szakorientáció 1   1                             
IT szakorientáció 
gyakorlat 

  2   1                           
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2. XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ÁGAZAT  

LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ (54 844 11) 

Vállalkozási ügyintéző (51 344 11) mellék-szakképesítés 

  

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

heti 
óraszám 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

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

A fő szakképesítésre 
vonatkozóan: 

Összesen 8 3 8 4 

140 

8 2 

140 

4 6 20,5 10,5 20 11 

160 

20,5 10,5 

Összesen 11 12 10 10 31 31 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11504-16 Gazdálkodási 
alaptevékenység elltásáa 

Gazdasági és jogi 
alapismeretek 

1                                 

Ügyviteli gyakorlatok   0,5                               
Általános statisztika     0,5                             
Pénzügyi alapismeretek     1                             
Adózási alapismeretek     0,5                             
Számviteli alapismeretek           1                       

11506-16 
Vállalkozásfinanszírozási és 

adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás           1                       

Vállalkozásfinanszírozás 
gyakorlat 

             1     1(0)               

Adózás           1                       

Elektronikus adóbevallás 
gyakorlata 

              1     1(0)               
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10152-16 Kis- és 
középvállalkozások 

gazdálkodási feladatai 

Kis- és középvállalkozások 
gazdálkodása 

          0,5                       

Üzleti terv készítés            1      1(0)                 

10153-16 Könyvvezetési 
feladatok 

Könyvvezetés           0,5                       

Pénzforgalmi könyvvitel 
gyakorlat 

               1     1(0)               

10154-16 Munkaerő-
gazdálkodás 

Munkaerő-gazdálkodás           1                       
Bérszámfejtési gyakorlat              1      1(0)               

10496-16 Közlekedés-
szállítási alapok 

Közlekedési alapfogalmak 3                       3         
Közlekedés technikája     4                   4         

Közlekedés üzemvitel 
gyakorlat 

      2                   2       

10501-16 Szállítmányozási 
ügyintézői feladatok 

Általános szállítmányozási 
ismeretek 

                    4         4   

Ágazati szállítmányozási 
ismeretek 

                    7         7   

Szállítmányozási 
ismeretek gyakorlat 

                      5         5 

1003416 Logisztikai 
ügyintézői feladatok 

Logisztika                     7         7   

Logisztikai tervezés és 
fejlesztés gyakorlat 

                      5,5         5,5 

10036-16 A raktáros feladatai 

A raktározási folyamatok  3                       3         

Speciális áruk raktározása 1                       1         

Raktározás gyakorlat   2,5                      3       

11781-16 A raktárvezető 
feladatai 

Raktározás szerepe      1                   1         

Raktározás működtetése, 
mutatószámai  

     1                  1         

Raktárvezetés gyakorlat       2                   2       

10070-12 Munkahelyi 
kommunikáció 

Kommunikáció alapjai          3 (0)       3       3         

Üzleti kommunikáció 
gyakorlat 

  1        2 (0)       2       2       

10651-12 Vezetési, jogi, 
gazdasági, marketing 

ismeretek 

Vezetői, jogi, gazdasági és 
marketing elméleti 
ismeretek 

                3       4         
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Marketing gyakorlat                   1       1       

Vezetés, szervezés 
gyakorlat 

                  1       1       
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3.  XXV. ÜGYVITEL ÁGAZAT  

 

IRODAI TITKÁR (54 346 03) 

Ügyfélszolgálati ügyintéző (52 841 02) mellék-szakképesítés 
 

  

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

heti 
óraszám 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti óraszám 
heti 

óraszám 
heti 

óraszám ögy 

heti 
óraszám 

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

A fő szakképesítésre 
vonatkozóan: 

Összesen 6 5 6 6 

140 

2 8 

140 

3 7 12 19 14 17 

160 

12 19 

Összesen 11 12 10 10 31,0 31,0 31,0 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11806-16 Gépírás és 
számítástechnikai 

alkalmazások 

Gépírás gyakorlata   2   1                           

Számítástechnikai 
alkalmazások az 
ügyfélszolgálatban 

    1     1                       

11807-16 Kommunikáció az 
ügyfélszolgálatban 

Ügyfélszolgálati 
kommunikáció 

1                                 

Ügyfélszolgálati 
kommunikációs gyakorlat 

  1                               

11808-16 Ügyfélszolgálat a 
gyakorlatban 

Ügyfélszolgálati ismeretek     1                             
Ügyfélszolgálati gyakorlat             1 2     1(0)               

11809-16 Dokumentumkezelés 
az ügyfélszolgálatban 

Levelezési gyakorlat az 
ügyfélszolgálatban 

            1                     
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Dokumentum- és 
adatkezelés az 
ügyfélszolgálatban 

            1    1(0)                 

Komplex ügyfélszolgálati 
gyakorlat 

             1     1(0)               

10066-16 Gazdálkodási 
alapfeladatok 

Gazdasági és vállalkozási 
ismeretek 

2   1           1   1   4     1   

Jogi ismeretek 1                   1,5   1     1,5   

12082-16 Gépírás és irodai 
alkalmazások 

Gépírás és levelezési 
gyakorlat 

  2   2     2(0)     24   3   7     3 

Irodai alkalmazások 
gyakorlata 

      1     1(0)     1    2   2     2 

12083-16 Gyorsírás Gyorsírás gyakorlata       2     2     2   4   6     4 

12084-16 Üzleti 
kommunikáció és protokoll 

Kommunikáció a titkári 
munkában 

1   2               2   3     2   

10072-16 Rendezvény- és 
programszervezés 

Rendezvény- és 
programszervezés 

          1     1       2         

Rendezvény- és 
programszervezés 
gyakorlata 

                      5         5 

12085-16 Titkári ügyintézési 
gyakorlat 

Titkári ügyintézés 1   1               2   2     2   

Titkári ügyintézés 
gyakorlata 

            1     1   5   2     5 

11554-16 Irodai szakmai 
idegen nyelv 

Irodai szakmai idegen 
nyelv  

                    3    2     3   
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4. XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT 

 

PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ (54 344 01) 

VÁLLALKOZÁSI BÉRÜGYINTÉZŐ (54 344 02) 

ÁLLAMHÁZTARTÁSI ÜGYINTÉZŐ (54 344 04) 

Pályázati-támogatási asszisztens (52 345 06) mellék-szakképesítés 
 
 

  

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

heti 
óraszám 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

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

A fő szakképesítésre 
vonatkozóan: 

Összesen 7 4 9 3 

0 

9 1 

0 

4,5 5,5 21 10 20,5 9 

0 

21 10 

Összesen 11,0 12,0 10 10 31,0 29,5 31,0 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11504-16 Gazdálkodási 
alaptevékenység elltásáa 

Gazdasági és jogi 
alapismeretek 

4   3                   7         

Ügyviteli ismeretek 3                       3         
Ügyviteli gyakorlatok   4                       4       
Általános statisztika     2                   2         
Statisztika gyakorlat       1                   1       
Pénzügyi alapismeretek     2     1(0)     1+0,5       3,5         
Pénzügy gyakorlat       1                   1       
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Adózási alapismeretek                 1       1         
Adózás gyakorlat                   1       1       
Számviteli alapismeretek     2     2(0)      2       4         
Számvitel gyakorlat       1           1       2       

Projekttervezés 11884-16 

Támogatási alapismeretek           2 3     1(0)                 
Gazdálkodási statisztika           2                       

Folyamat- és pénzügyi 
tervezés 

            1     1,5               

Támogatáskezelés 11885-16 
Támogatási ügyvitel           2     2                 
Támogatás menedzsment              2     2(0)               

10147-12 Gazdálkodási 
feladatok ellátása 

Gazdálkodási ismeretek                     2,5         2,5   

11506-16 
Vállalkozásfinanszírozási és 

adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás                     3         3   

Vállalkozásfinanszírozás 
gyakorlat 

                      1         1 

Adózás                     3         3   

Elektronikus adóbevallás 
gyakorlata 

                      2         2 

10149-12 Könyvvezetés és 
beszámoló készítés feladatai 

Számvitel                     6         6   

11505-12 Könyvelés 
számítógépen 

Könyvelés számítógépen 
gyakorlat 

                      4         4 

11501-16 
Projektfinanszírozás 

Projekt-finanszírozás                     2         2   

Projektfinanszírozás 
gyakorlata 

                      2         2 

11502-12  Projektfolyamatok 
követése 

Projektfolyamatok 
követése 

                    2         2   

Projekttervezés 
gyakorlata 

                      1         1 
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C/ KERETTANTERV A SZAKGIMNÁZIUMOK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 
26/2018. EMMI (VIII. 7.) rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

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

A kerettanterv a 2018/2019-es tanévtől kezdődően kerül felmenő rendszerben bevezetésre. 

 

1. Tantárgyak 9.  
évf. 

10. 
évf. 

11. 
évf. 

12. 
évf. 

9-12. évf. 
óraszámai 
összesen 

13. 
évf. 

13. évf. 
óraszámai 
összesen 

2. Magyar nyelv és 
irodalom 

4 4 4 4 556 - - 

3. Idegen nyelv 4 4 4 4 556 - - 

4. Matematika 3 3 3 3+1 448 - - 

5. Történelem 2 2 3 3+1 376 - - 

6. Etika - - - 1 31 - - 

7. Informatika 2 2 2 - 216 - - 

8. Művészetek (Ének-
zene) 

1 - - - 36 - - 

9. Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

10. Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

11. Kötelező komplex 
természettudományos 
tantárgy 

3 - - - 108 - - 

12. Ágazathoz kapcsolódó 
természettudományos 
tantárgy2 

2 2 2 - 216 - - 

13. Kötelezően3 
választható tantárgy 

- - (2) 
 

(2) (134) - - 

14. Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

- 1 - - 36 - - 

15. Szakmai tárgyak 
órakerete 

8 12 11 12 1488 31 961 

16. Szabadon tervezhető 
órakeret 

- - - - - 4 124 

17. Rendelkezésre álló 
órakeret/hét 

35 36 35 35 - 35 - 

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

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

                                                           
2 Ágazathoz kapcsolódó természettudományos tantárgy: Informatika XIII., Közlekedés, 
szállítmányozás és logisztika XL. ágazatokon – Fizika; Közgazdaság XXIV., Ügyvitel XXV., Turisztika 
XXVIII. ágazatokon - Földrajz 
3 Kötelezően választható tantárgy: 11. évfolyamon - Informatika (heti 2 óra); 12. évfolyamon – 
Érettségi tantárgy: Matematika (heti 1 óra); Történelem (heti 1 óra) 
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A SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULOKHOZ RENDELT TANTÁRGYAK HETI ÓRASZÁMA  

 

1. XIII. INFORMATIKA ÁGAZAT  

GAZDASÁGI INFORMATIKUS (54 481 02) 

Irodai informatikus (52 481 02) mellék-szakképesítés 
 

    

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

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

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

4 4 5 6 

0 

2 4 

0 

1 4 12 19 12 18 

0 

12 19 

Összesen 8 11 6 5 31 30 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10815-16  
Információtechnológiai alapok 

IT alapok fő szakképesítés 1   1                   2         

IT alapok gyakorlat fő szakképesítés   2   1                   3       

11997-16 
Hálózati ismeretek I.  

Hálózatok I. fő szakképesítés     2     1             3         

Hálózatok I. gyakorlat fő szakképesítés       2     2(0)     2 4       6       

11625-16 
Programozás és adatbázis-
kezelés 

Programozás fő szakképesítés 1   1     1(0)     12       4         

Programozás gyakorlat fő szakképesítés   2   3     2(0)     24       9       

11999-16  
Informatikai szakmai angol nyelv 

IT szakmai angol nyelv fő szakképesítés 2   1                   3         

Linux alapok 
52 481 02 

Irodai informatikus 
          1                       
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12010-16 
Nyílt forráskódú rendszerek 
kezelése 

Linux alapok gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
            2                     

 

12008-16 
Irodai szoftverek haladó szintű 
használata 

Irodai szoftverek 
52 481 02 

Irodai informatikus 
           1     1(0)                 

Irodai szoftverek 
gyakorlat 

52 481 02 
Irodai informatikus 

            4      4(0)               

10815-16  
Információtechnológiai alapok 

IT alapok 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

IT alapok gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

11997-16 
Hálózati ismeretek I.  

Hálózatok I. 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

Hálózatok I. gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

11625-16 
Programozás és adatbázis-kezelés 

Programozás 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

Programozás gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

12002-16  
Gazdasági alapok és 
projektmenedzsment 

Gazdasági ismeretek  fő szakképesítés                     4,5         4,5   

Gazdasági ismeretek 
gyakorlat 

fő szakképesítés                       4,5         4,5 

Információs rendszerek fő szakképesítés                     3,5         3,5   

Szakmai angol nyelv fő szakképesítés                     1,5         1,5   

10822-16  
Az informatika alkalmazása 

Projektmenedzsment 
gyakorlat 

fő szakképesítés                       4,5         4,5 

IR gyakorlat fő szakképesítés                       2,5         2,5 

IT alkalmazási gyakorlat fő szakképesítés                       5,5         5,5 

Számviteli IR gyakorlat fő szakképesítés                       2         2 

ágazati kompetenciák fejlesztése 
helyi 

tanterv szerint 
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2. XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ÁGAZAT  

LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ (54 844 11) 

Vállalkozási ügyintéző (51 344 11) mellék-szakképesítés 
 

    

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

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

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

8 0 7 4 

140 

2 2 

140 

2 4 20,5 10,5 19 10 

160 

20,5 10,5 

Összesen 8 11 4 6 31 29 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11504-16 Gazdálkodási 
alaptevékenység ellátása  

Gazdasági és jogi 
alapismeretek 

51 344 11 
Vállalkozási 

ügyintéző 
          1                       

Ügyviteli gyakorlatok 
51 344 11 

Vállalkozási 
ügyintéző 

            0,5                     

Általános statisztika 
51 344 11 

Vállalkozási 
ügyintéző 

          0,5      0,5(0)                 

Pénzügyi alapismeretek 
51 344 11 

Vállalkozási 
ügyintéző 

          1                       

Adózási alapismeretek 
51 344 11 

Vállalkozási 
ügyintéző 

          0,5                       

Számviteli alapismeretek 
51 344 11 

Vállalkozási 
ügyintéző 

           1     1(0)                 



24 
 

11506-16 
Vállalkozásfinanszírozási és 
adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás 
51 344 11 

Vállalkozási 
ügyintéző 

          1                       

Vállalkozásfinanszírozás 
gyakorlat 

51 344 11 
Vállalkozási 

ügyintéző 
            0,5                     

Adózás 
51 344 11 

Vállalkozási 
ügyintéző 

                1                 

Elektronikus adóbevallás 
gyakorlata 

51 344 11 
Vállalkozási 

ügyintéző 
                  1               

10152-16 Kis- és 
középvállalkozások gazdálkodási 
feladatai 

Kis- és 
középvállalkozások 
gazdálkodása 

51 344 11 
Vállalkozási 

ügyintéző 
          0,5                       

Üzleti terv készítése 
51 344 11 

Vállalkozási 
ügyintéző 

          1                       

10153-16 Könyvvezetési 
feladatok 

Könyvvezetés  
51 344 11 

Vállalkozási 
ügyintéző 

          0,5      0,5(0)                 

Pénzforgalmi könyvvitel 
gyakorlat 

51 344 11 
Vállalkozási 

ügyintéző 
          1        1(0)               

10154-16 Munkaerő-gazdálkodás 

Munkaerő-gazdálkodás 
51 344 11 

Vállalkozási 
ügyintéző 

          1                       

Bérszámfejtési gyakorlat 
51 344 11 

Vállalkozási 
ügyintéző 

           1       1(0)               

10496-16 Közlekedés-szállítási 
alapok 

Közlekedési alapfogalmak fő szakképesítés 3                       3         

Közlekedés technikája  fő szakképesítés     3     1(0)     1        4         

Közlekedés üzemvitel fő szakképesítés           1(0)     1        1         

Közlekedés üzemvitel 
gyakorlat 

fő szakképesítés                   2       2       

10036-16 A raktáros feladatai 
Raktározási folyamatok fő szakképesítés 2   2                   4         

Raktározás gyakorlat fő szakképesítés       1     2(0)   2          3       

11786-16 Raktárvezető feladatai 

A raktározás szerepe és 
mutatószámai 

fő szakképesítés     2                   2         

Raktárvezetés gyakorlat fő szakképesítés       2                   2       

Kommunikáció alapjai fő szakképesítés 3                       3         
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10070-12 Munkahelyi 
kommunikáció 

Üzleti kommunikáció 
gyakorlat 

fő szakképesítés       1                   1       

10651-12 Vezetési, jogi, 
gazdasági és marketing ismeretek  

Vezetési, jogi, gazdasági 
és marketing elméleti 
ismeretek 

fő szakképesítés                 2       2         

Marketing, vezetés, 
szervezés gyakorlat 

fő szakképesítés                   2       2       

10501-16 Szállítmányozási 
ügyintézői feladatok 

Általános szállítmányozási 
ismeretek 

fő szakképesítés                     4         4   

Ágazati szállítmányozási 
ismeretek 

fő szakképesítés                     7         7   

Szállítmányozási 
ismeretek gyakorlat 

fő szakképesítés                       5         5 

10034-16 Logisztikai ügyintéző 
feladatai 

Logisztika fő szakképesítés                     7         7   

Logisztikai tervezés 
gyakorlat 

fő szakképesítés                       5,5         5,5 
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 XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ÁGAZAT  

LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ (54 844 11) 

Pénzügyi ügyintéző (51 344 04) mellék-szakképesítés  
 

    

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

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

A fő szakképesítésre 
vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy 

kapcsolódása 

8 0 7 4 
140 

2 2 
140 

2 4 20,5 10,5 19 10 
160 

20,5 10,5 

Összesen 8 11 4 6 31 29 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11504-16 Gazdálkodási 
alaptevékenység ellátása 

Gazdasági és jogi 
alapismeretek 

51 344 04 
Pénzügyi ügyintéző 

          2                       

Ügyviteli gyakorlatok 
51 344 04 

Pénzügyi ügyintéző 
            1                     

Általános statisztika 
51 344 04 

Pénzügyi ügyintéző 
           1     1 (0)                 

Pénzügyi és számviteli 
alapismeretek 

51 344 04 
Pénzügyi ügyintéző 

          12     1 (0)                 

Adózási alapismeretek  
51 344 04 

Pénzügyi ügyintéző 
          1                       

11506-16 
Vállalkozásfinanszírozási és 
adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás 
51 344 04 

Pénzügyi ügyintéző 
          1                       

Vállalkozásfinanszírozás 
gyakorlat 

51 344 04 
Pénzügyi ügyintéző 

               1     1 (0)               

Adózás  
51 344 04 

Pénzügyi ügyintéző 
            1     1 (0)                 

Elektronikus adóbevallás 
gyakorlata 

51 344 04 
Pénzügyi ügyintéző 

                  2               

10147-12 Gazdálkodási 
feladatok ellátása 

Gazdálkodási ismeretek 
51 344 04 

Pénzügyi ügyintéző 
          1                       

10496-16 Közlekedés-szállítási 
alapok 

Közlekedési 
alapfogalmak 

fő szakképesítés 3                       3         
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Közlekedés technikája  fő szakképesítés     3     1 (0)       1       4         

Közlekedés üzemvitel fő szakképesítés           1 (0)       1       1         

Közlekedés üzemvitel 
gyakorlat 

fő szakképesítés                   2       2       

10036-16 A raktáros feladatai 
Raktározási folyamatok fő szakképesítés 2   2                   4         

Raktározás gyakorlat fő szakképesítés       1     2 (0)      2        3       

11786-16 Raktárvezető 
feladatai 

A raktározás szerepe és 
mutatószámai 

fő szakképesítés     2                   2         

Raktárvezetés gyakorlat fő szakképesítés       2                   2       

10070-12 Munkahelyi 
kommunikáció 

Kommunikáció alapjai fő szakképesítés 3                       3         

Üzleti kommunikáció 
gyakorlat 

fő szakképesítés       1                   1       

10651-12 Vezetési, jogi, 
gazdasági és marketing 
ismeretek  

Vezetési, jogi, gazdasági 
és marketing elméleti 
ismeretek 

fő szakképesítés                 2       2         

Marketing, vezetés, 
szervezés gyakorlat 

fő szakképesítés                   2       2       

10501-16 Szállítmányozási 
ügyintézői feladatok 

Általános 
szállítmányozási 
ismeretek 

fő szakképesítés                     4         4   

Ágazati szállítmányozási 
ismeretek 

fő szakképesítés                     7         7   

Szállítmányozási 
ismeretek gyakorlat 

fő szakképesítés                       5         5 

10034-16 Logisztikai ügyintéző 
feladatai 

Logisztika fő szakképesítés                     7         7   

Logisztikai tervezés 
gyakorlat 

fő szakképesítés                       5,5         5,5 
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3.  XXV. ÜGYVITEL ÁGAZAT  

 

IRODAI TITKÁR (54 346 03) 

Ügyfélszolgálati ügyintéző (52 841 02) mellék-szakképesítés 
 

    

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

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

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

3 5 6 6 

140 

1 3 

140 

2 3 12 19 14 17 

160 

12 19 

Összesen 8 12 4 5 31 31 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11806-16 Gépírás és 
számítástechnikai alkalmazások 

Gépírás gyakorlata 
5284102 

Ügyfélszolgálati 
ügyintéző 

            2     1               

Számítástechnikai 
alkalmazások az 
ügyfélszolgálatban 

5284102 
Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 
          1     1                 

11807-16 Kommunikáció az 
ügyfélszolgálatban 

Ügyfélszolgálati 
kommunikáció 

5284102 
Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 
          2                       

Ügyfélszolgálati 
kommunikációs 
gyakorlat 

5284102 
Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 
            1                     

11808-16 Ügyfélszolgálat a 
gyakorlatban 

Ügyfélszolgálati 
ismeretek 

5284102 
Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 
          1                       
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Ügyfélszolgálati 
gyakorlat 

5284102 
Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 
            1     1               

11809-16 Dokumentumkezelés 
az ügyfélszolgálatban 

Levelezési gyakorlat az 
ügyfélszolgálatban 

5284102 
Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 
                                  

Dokumentum- és 
adatkezelés az 
ügyfélszolgálatban 

5284102 
Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 
            1      1(0)               

Komplex ügyfélszolgálati 
gyakorlat 

5284102 
Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 
             1     1(0)               

10066-16 Gazdálkodási 
alapfeladatok 

Gazdasági és vállalkozási 
ismeretek 

fő szakképesítés 2   1           1   1   4     1   

Jogi ismeretek fő szakképesítés     1               1,5   1     1,5   

12082-16 Gépírás és irodai 
alkalmazások 

Gépírás és levelezési 
gyakorlat 

fő szakképesítés   4   2           1   3   7     3 

Irodai alkalmazások 
gyakorlata 

fő szakképesítés   1   1               2   2     2 

12083-16 Gyorsírás Gyorsírás gyakorlata fő szakképesítés       2     2(0)     24   4   6     4 

12084-16 Üzleti kommunikáció 
és protokoll 

Kommunikáció a titkári 
munkában 

fő szakképesítés 1   2               2   3     2   

10072-16 Rendezvény- és 
programszervezés 

Rendezvény- és 
programszervezés 

fő szakképesítés           1(0)     12       2         

Rendezvény- és 
programszervezés 
gyakorlata 

fő szakképesítés                       5         5 

12085-16 Titkári ügyintézési 
gyakorlat 

Titkári ügyintézés fő szakképesítés     2               2   2     2   

Titkári ügyintézés 
gyakorlata 

fő szakképesítés       1     1(0)     1    5   2     5 

11554-16 Irodai szakmai idegen 
nyelv 

Irodai szakmai idegen 
nyelv  

fő szakképesítés                     3   2     3   

11. évfolyamon a hiányzó 1 szakmai óra – Komplex gazdasági ismeretek 
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4. XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT 

 

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ (54 344 01) 

VÁLLALKOZÁSI BÉRÜGYINTÉZŐ (54 344 02) 

ÁLLAMHÁZTARTÁSI ÜGYINTÉZŐ (54 344 04) 

Pályázati-támogatási asszisztens (52 345 06) mellék-szakképesítés 
 

    

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

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

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy 

kapcsolódása 

4 4 10 2 

0 

3 2 

0 

3 2 21 10 20 10 

0 

21 10 

Összesen 8 12 5 5 31 30 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11504-16  Gazdálkodási 
alaptevékenység ellátása 

Gazdasági és jogi 
alapismeretek  

fő szakképesítés 4   2                   6         

Ügyviteli gyakorlatok  fő szakképesítés   4                       4       

Általános statisztika  fő szakképesítés     3                   3         

Pénzügyi alapismeretek  fő szakképesítés     3     1(0)     23       6         

Pénzügy gyakorlat  fő szakképesítés       1     1(0)     1        2       

Adózási alapismeretek  fő szakképesítés           1(0)      1       1         

Adózás gyakorlat  fő szakképesítés                   1       1       

Számviteli alapismeretek  fő szakképesítés     2     1(0)     12       4         
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Számvitel gyakorlat  fő szakképesítés       1     1(0)     12       3       

11884-16 Projekttervezés 

Támogatási 
alapismeretek  

52 345 06 
Pályázati-támogatási 

asszisztens 
          23     1(0)                 

Gazdálkodási statisztika  
52 345 06 

Pályázati-támogatási 
asszisztens 

          23     1(0)                 

Folyamat- és pénzügyi 
tervezés  

52 345 06 
Pályázati-támogatási 

asszisztens 
             2     2(0)               

11885-16 Támogatáskezelés 

Támogatási ügyvitel  
52 345 06 

Pályázati-támogatási 
asszisztens 

          23     1(0)                 

Támogatási menedzsment  
52 345 06 

Pályázati-támogatási 
asszisztens 

                  2               

10147-12 Gazdálkodási 
feladatok ellátása 

Gazdálkodási ismeretek  fő szakképesítés                     2,5         2,5   

11506-16 
Vállalkozásfinanszírozási és 
adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás  fő szakképesítés                     3         3   

Vállalkozásfinanszírozás 
gyakorlat  

fő szakképesítés                       1         1 

Adózás  fő szakképesítés                     3         3   

Elektronikus adóbevallás 
gyakorlata  

fő szakképesítés                       2         2 

10149-12 Könyvvezetés és 
beszámolókészítés feladatai 

Számvitel  fő szakképesítés                     6         6   

11505-12 Könyvelés 
számítógépen 

Könyvelés számítógépen 
gyakorlat  

fő szakképesítés                       4         4 

11501-16 Projektfinanszírozás 

Projektfinanszírozás  fő szakképesítés                     2         2   

Projektfinanszírozás 
gyakorlata  

fő szakképesítés                       2         2 

11502-12 Projektfolyamatok 
követése 

Projektfolyamatok 
követése  

fő szakképesítés                     2         2   

Projekttervezés 
gyakorlata  

fő szakképesítés                       1         1 
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XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT 

ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSI MUNKATÁRS (54 340 01)  

Pénzügyi ügyintéző (51 344 04) mellék-szakképesítés  

    

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

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

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy 

kapcsolódása 

4 4 10 2 

0 

3 2 

0 

3 2 22 9 20 10 

0 

22 9 

Összesen 8 12 5 5 31 30 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11504-16 Gazdálkodási 
alaptevékenység ellátása 

Gazdasági és jogi 
alapismeretek  

fő szakképesítés 4   2                   6         

Ügyviteli gyakorlatok  fő szakképesítés   4                       4       

Általános statisztika  fő szakképesítés     3                   3         

Pénzügyi alapismeretek  fő szakképesítés     3     1(0)     2(3)       6         

Pénzügy gyakorlat  fő szakképesítés       1     1(0)     (1)        2       

Adózási alapismeretek  fő szakképesítés           1(0)     (1)        1         

Adózás gyakorlat  fő szakképesítés                   1       1       

Számviteli alapismeretek  fő szakképesítés     2     1(0)     1(2)       4         

Számvitel gyakorlat  fő szakképesítés       1     1(0)     1(2)       3       

11506-16 
Vállalkozásfinanszírozási és 
adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás  
51-344-04 

Pénzügyi ügyintéző 
          34     1(0)                 

Vállalkozásfinanszírozás  
gyakorlat 

51-344-04 
Pénzügyi ügyintéző 

             2     2(0)               

Adózás  
51-344-04 

Pénzügyi ügyintéző 
          2      2(0)                 
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Elektronikus adóbevallás 
gyakorlata  

51-344-04 
Pénzügyi ügyintéző 

                  2               

10147-12  Gazdálkodási 
feladatok ellátása 

Gazdálkodási ismeretek 
51-344-04 

Pénzügyi ügyintéző 
          3                       

11881-16 Eredményes 
kommunikáció 

Eredményes üzleti 
kommunikáció  

fő szakképesítés                     4,5         4,5   

Eredményes üzleti 
kommunikáció gyakorlat  

fő szakképesítés                       3,5         3,5 

11882- 16 Ügyfélkapcsolat az 
üzleti szolgáltatásokban (angol 
nyelvi elemekkel) 

Az üzleti szemlélet alapjai  fő szakképesítés                     2         2   

Ügyfélkapcsolatok a 
szolgáltatásokban   

fő szakképesítés                     5         5   

Ügyfélkapcsolatok a 
szolgáltatásokban 
gyakorlata  

fő szakképesítés                       1         1 

Ügyfélkapcsolatok 
különböző szolgáltatási 
területeken  

fő szakképesítés                     6         6   

Ügyfélkapcsolatok 
különböző szolgáltatási 
területeken angol nyelvű 
gyakorlata  

fő szakképesítés                       2,5         2,5 

11883-16 Információ-
kommunikáció technológia 
támogatás (IKT) 

Infókommunikációs 
eszközök az üzleti 
szolgáltatásokban  

fő szakképesítés                     2         2   

Infókommunikációs 
eszközök az üzleti 
szolgáltatásokban 
gyakorlat  

fő szakképesítés                       2         2 

  



34 
 

11504-16 Gazdálkodási 
alaptevékenység ellátása 

Gazdasági és jogi 
alapismeretek  

51-344-04 
Pénzügyi ügyintéző 

                                  

Ügyviteli gyakorlatok  
51-344-04 

Pénzügyi ügyintéző 
                                  

Általános statisztika  
51-344-04 

Pénzügyi ügyintéző 
                                  

Pénzügyi alapismeretek  
51-344-04 

Pénzügyi ügyintéző 
                                  

Pénzügy gyakorlat  
51-344-04 

Pénzügyi ügyintéző 
                                  

Adózási alapismeretek  
51-344-04 

Pénzügyi ügyintéző 
                                  

Adózás gyakorlat  
51-344-04 

Pénzügyi ügyintéző 
                                  

Számviteli alapismeretek  
51-344-04 

Pénzügyi ügyintéző 
                                  

Számvitel gyakorlat  
51-344-04 

Pénzügyi ügyintéző 
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5. XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZAT 

IDEGENVEZETŐ (54 812 01) 

Szállodai recepciós (52 812 01) mellék-szakképesítés 
 

    

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

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

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

4 3 4 7 

140 

2 2 

140 

3 3 13 18 13 15 

160 

13 18 

Összesen 7 11 4 6 31 28 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11714-16 Turisztikai 
erőforrások 

Turizmus földrajz fő szakképesítés   1   1     1(0)     1(2)       4       

Kultúr- és vallástörténet fő szakképesítés       1     1(0)     1(2)       3       

Vendégfogadás fő szakképesítés 1   1           1       3         

11715-16 Kommunikáció a 
turizmusban 

Üzleti protokoll fő szakképesítés   1   2                   3       

Szakmai idegen nyelv fő szakképesítés 2   2     2(0)     2(4)   3   8     3   

11716-16 Gazdasági folyamatok 
a turizmusban 

Turizmus rendszere fő szakképesítés 1   1                   2         

Marketing fő szakképesítés       2           1       3       

11717-16 Infokommunikációs 
technológia a turizmusban 

IKT a turizmusban fő szakképesítés   1   1                   2       

11711-16 Idegenvezetői 
szaktudás és 11503-12 
Turisztikai latin 

Országismeret fő szakképesítés                     6         6   

Idegenvezetői szakmai 
idegennyelv 

fő szakképesítés                     1,5         1,5   

11712-16 Idegenvezetés 
módszertana 

Útvonaltervezés fő szakképesítés                       1         1 

Vezetési és prezentációs 
technikák 

fő szakképesítés                       2         2 
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Idegenvezetői 
adminisztráció 

fő szakképesítés                       2         2 

11713-16 Idegenvezetés a 
gyakorlatban 

Autóbuszos körút fő szakképesítés                       6         6 

Gyalogos körséta fő szakképesítés                       5         5 

Tárlatvezetés fő szakképesítés                       2         2 

11300-12 Szállodai 
adminisztráció 

Szállodai adminisztráció 
52-812-01 

Szállodai recepciós 
            13     2(0)               

11301-12 Szállodai 
kommunikáció 

Szállodai kommunikáció 
52-812-01 

Szállodai recepciós 
            1                     

11302-12 Szállodai 
tevékenységek 

Szállodai tevékenységek 
52-812-01 

Szállodai recepciós 
            36     3(0)               

11500-12 Munkahelyi egészség 
és biztonság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

52-812-01 
Szállodai recepciós 

                                  

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
helyi 

tanterv szerint 
                   1               
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D/ A FŐ ÉS MELLÉK-SZAKKÉPESÍTÉSES ÓRÁK MEGOSZLÁSA A KSZC KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM HELYI 

TANTERVÉBEN A 11-12. ÉVFOLYAMON 

A MELLÉK-SZAKKÉPESÍTÉST NEM VÁLASZTÓK SZÁMÁRA FELAJÁNLOTT SZAKMAI KOMPETENCIÁKAT FEJLESZTŐ TANTÁRGYAK ÉS 

ÓRASZÁMAI 
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Ágazat / 
mellék-

szakképesítés 

 
2016-os kerettanterv alapján 

 
2018-as kerettanterv alapján 

Közgazdaság Mellék-szakképesítést 
választók 

Mellék-szakképesítést nem 

választók tantárgyai 

Mellék-szakképesítést 
választók 

Mellék-szakképesítést nem 

választók tantárgyai 

11. évfolyam 12. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

 
 
 
 
Pályázati-
támogatási 
asszisztens 

 
10 óra 
mellék-
szakképesítés 

 
6,5 óra 
főszakképesítés 
 
3,5 óra mellék-
szakképesítés 

3 óra Komplex 
gazdálkodási 
ismeretek  
 

6,5 óra fő 
szakképesítés 
 

 
11 óra 
mellék-
szakképesítés 

 
10 óra fő 
szakképesítés 
 
2 óra mellék-
szakképesítés 

3 óra Komplex 
gazdálkodási 
ismeretek 

10 óra 
 fő 
szakképesítés 

2 óra  
Üzleti számvitel 

1,5 óra 
Komplex 
gazdálkodási 
ismeretek 

3 óra  
Üzleti számvitel 

1 óra  
Komplex 
gazdálkodási 
ismeretek 

3 óra  
Üzleti 
pénzügyek 

2 óra 
Üzleti 
számvitel 

3óra 
Üzleti pénzügyek 

1 óra 
Üzleti 
számvitel 

2 óra 
Gazdasági 
számítások 

 2 óra Gazdasági 
számítások 

 
 
 
 
 
 
Pénzügyi 
ügyintéző 

  
11 óra 
mellék-
szakképesítés 

 
10 óra fő 
szakképesítés 
 
2 óra mellék-
szakképesítés 

3 óra  
Komplex 
gazdasági 
ismeretek 

10 óra  
fő 
szakképesítés 

3 óra 
Gazdaság a 
számok tükrében 

2 óra 
IKT gyakorlat 

3 óra 
Tárgyalástechnika 
és konfl.kezelés 
(idegen nyelven) 

2 óra 
Gazdálkodás a 
gyakorlatban 
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Közlekedés Mellék-szakképesítést 
választók 

Mellék-szakképesítést nem 

választók tantárgyai 

Mellék-szakképesítést 
választók 

Mellék-szakképesítést nem 

választók tantárgyai 

11. évfolyam 12. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

 
 
 
 
 
 
Vállalkozási 
ügyintéző 

 
10 óra 
mellék-
szakképesítés 

 
10 óra 
fő 
szakképesítés 

4 óra  
Komplex 
gazdálkodási 
ismeretek 

10 óra 
fő 
szakképesítés 

 
11 óra 
mellék-
szakképesítés 

 
10 óra fő 
szakképesítés 
 
2 óra mellék-
szakképesítés 

4 óra  
Komplex 
gazdálkodási 
ismeretek 

10 óra fő 
szakképesítés 
 
2 óra 
Komplex 
tárolási 
ismeretek 

2 óra 
Áruforgalmi 
ismeretek 

2 óra  
Áruforgalmi 
ismeretek 

2 óra 
Munkaerőpiaci 
ismeretek 

2 óra 
Munkaerőpiaci 
ismeretek 

2 óra 
Komplex 
áruszállítási 
ismeretek 

2 óra Komplex 
áruszállítási 
ismeretek 

1 óra Komplex 
tárolási ismeretek 

 
 
 
 
 
Pénzügyi 
ügyintéző 

  
11 óra 
mellék-
szakképesítés 

 
10 óra fő 
szakképesítés 
 
2 óra mellék-
szakképesítés 

4 óra  
Komplex gazd. 
ismeretek 

10 óra fő 
szakképesítés 
 

2 óra  
Áruforgalmi 
ismeretek 

2 óra  
Komplex 
tárolási 
ismeretek 2 óra 

Munkaerőpiaci 
ismeretek 

2 óra  
Komplex 
áruszállítási 
ismeretek 

1 óra  
Komplex tárolási 
ismeretek 
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Ügyvitel Mellék-szakképesítést 
választók 

Mellék-szakképesítést nem 

választók tantárgyai 

Mellék-szakképesítést 
választók 

Mellék-szakképesítést nem 

választók tantárgyai 

11. évfolyam 12. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Ügyfélszolgálati 
ügyintéző 

 
4 óra fő 
szakképesítés 
 
6 óra mellék-
szakképesítés 

 
10 óra fő 
szakképesítés 

3 óra 
IKT-gyakorlatok 

 
10 óra  
fő 
szakképesítés 

10 óra 
mellék-
szakképesítés 

9 óra fő 
szakképesítés 

1 óra Komplex 
gazdasági 
ismeretek 

9 óra fő 
szakképesítés 

2 óra 
Kommunikációs 
gyakorlatok 

1 óra 
Komplex 
gazdasági 
ismeretek 

3 óra  
mellék-
szakképesítés 

3 óra 
Tárgyalástechnika 
és konfl.kezelés 

1 óra 
Komplex 
gazdasági 
ismeretek 

1 óra 
Gazdálkodás a 
gyakorlatban 

2 óra Szakmai-
gyakorlati 
szövegalkotás 

2 óra 
Szakmai-
gyakorlati 
szövegalkotás 1 óra  

Gazdaság a 
számok tükrében 

2 óra 
Jogi környezetünk 

1 óra 
Gazdálkodás a 
gyakorlatban 

1 óra IKT- 
gyakorlatok 

Informatika Mellék-szakképesítést 
választók 

Mellék-szakképesítést nem 

választók tantárgyai 

Mellék-szakképesítést 
választók 

Mellék-szakképesítést nem 

választók tantárgyai 

11. évfolyam 12. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Irodai 
informatikus 

7 óra fő 
szakképesítés 
 
3 óra mellék-
szakképesítés 

6 óra fő 
szakképesítés 
 
4 óra mellék- 
szakképesítés 

3 óra 
Korszerű 
alternatív 
operációs 
rendszerek 
 

4 óra Irodai 
szoftverek 
alternatív 
platformon 

6 óra fő 
szakképesítés  
3 óra mellék-
szakképesítés 

5 óra fő 
szakképesítés 
5 óra mellék-
szakképesítés 

3 óra Korszerű 
alternatív 
operációs 
rendszerek 

5 óraIrodai 
szoftverek 
alternatív 
platformon 

1 óra 
Programozás 

1 óra 
Programozás 

1 óra 
Programozás 

1 óra 
Programozás 

1 óra 
Szakmainyelv 

1 óra 
Szakmai 
nyelv 

1 óra  
Szakmai nyelv 

1 óra  
Szakmai nyelv 
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E/ A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM ÓRASZÁMAI A SZAKGIMNÁZIUMBAN 
26/2018. EMMI (VIII. 7.) rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

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

 

Kerettanterv  Óraszám/hét Tantárgyak - 
Helyi tanterv 

Óraszám/hét  

Idegen nyelv  18 Francia nyelv 16  

Angol/Német nyelv 2  

Képességfejlesztés  3 1 

Matematikai 
kompetencia 
fejlesztése 

1  

Magyar nyelvi 
kompetencia 
fejlesztése 

1  

Testnevelés és sport  5 Testnevelés és 
sport 
 

5  

Informatika  3 Informatika 2  

Informatikai 
alkalmazások 

1  

Osztályfőnöki  
 

1 Osztályfőnöki 1  

Összesen  
 

30  30  
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A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI 
A magasabb évfolyamba lépés feltétele a 9-14. évfolyamon a tantervi követelmények legalább 

elégséges szintű teljesítése (elégséges év végi osztályzat megszerzése).  

A 9–14. évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat 

megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie ha: 

-       az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

-       az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

-       egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, vagy hiányzása valamely tantárgy esetén 

túllépi az adott tantárgy éves óraszámának 30%-át, és érdemjegyei száma miatt nem osztályozható, 

-       magántanuló volt. 

A magántanulói státust kérelmezni, a kérést indokolni kell a szülőnek. 

A magántanulók felkészüléséhez az iskola útmutatást nyújt szülői kérés esetén. 

Szakértői vagy orvosi javaslat alapján a magántanuló az előírt heti órakeretben iskolai felkészítésben 

részesül. 

Amennyiben a tanulónak a szakértői vélemény méltányos, egyéni elbírálást javasol, az adott 

ismeretkörben az átlagnál kevesebbet teljesítő tanulónak differenciált követelménytámasztással 

biztosítjuk a magasabb évfolyamba lépést. 

Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt követelményeket, a tanulmányokat az évfolyam 

megismétlésével folytathatja. 

A tanulónak lehetősége van az évfolyam megismétlésére abban az esetben is, ha egyébként a felsőbb 

évfolyamba léphetne. Az engedély megadásáról kérésre az iskola igazgatója dönt.  

Az iskolai írásbeli és a szóbeli beszámoltatások  követelménye, formái, rendje, korlátai. Az értékelés 

rendszeressége és formái 

Az értékelés csak akkor tudja betölteni irányító, szabályozó szerepét, ha beillesztjük a teljes nevelési 

folyamatba. 

Értékelési típusok: 

 

• A diagnosztikus értékelés során megmutatkozik, milyen tudásra támaszkodhatunk a tanítás-

tanulás valamely nagyobb egységének megkezdése előtt. Ez a helyzetfeltárás pedagógusnak, 

tanulónak igen fontos jelzésértékkel bír. 

• A formatív értékelés a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. Ez az értékelés információt ad a 

tanulóknak arról, hogy mit tanultak meg hatékonyan, miben maradtak el. Ez az értékelés nem 

minősít, hanem megerősít, korrigál, fejleszt. 

• A leggyakrabban használt értékelési típus a szummatív értékelés, amely globális képet mutat 

arról, hogyan tett eleget a tanuló a tanulási követelményeknek. Célja az összegzés, a záró 

minősítés. 
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Az iskolában folyó munka komplex értékelése 

- Az igazgató a félévi és tanév végi értekezleteken értékeli az adott időszakban végzett iskolai 

munka eredményeit, felsorolja a javításra váró területeket, megoldási javaslatokat ad a 

jobbításra. A nevelőtestület ezt az értékelést az értekezleten megvitatja és kiegészíti. 

- A félévenkénti nevelési értekezleteket az igazgató - a nevelőtestület tagjainak bevonásával – 

olyan téma köré szervezi, amelynek az iskolai munka hatékonysága, eredményessége 

szempontjából előremutató jelentősége van. 

 

Az értékelés célja és alapelvei iskolánkban 

 Az értékelés célja: tudás, teljesítmény, attitűd, magatartás, egyéni és közösségre 

megállapított követelmények, önmagához mért fejlődés értékelése. 

 Alapelvei: 

- Ösztönző hatású legyen, segítse a pozitív személyiségjegyek továbbfejlődését. 

- Segítse a reális önértékelés kialakulását. 

- Differenciált, egyéni vonatkozású normaorientált értékelés kapjon prioritást. 

- Legyen sokoldalú, alkalmazzunk változatos értékelési formákat. 

- Igazodjon a tanulók értelmi képességéhez, életkorához, a tantárgy jellegéhez. 

- Az értékelés a nevelés-oktatás szerves része, amelynek objektívnek kell lennie. 

- Mindenkor figyelembe kell vennie a tanulók életkori sajátosságait. 

- Az értékelés alapját a Kerettantervre alapozott helyi tanterv szolgálja. 

- Az értékelés a tanulót, a szülőt és a pedagógust tájékoztatja a végzett munka eredményéről, 

azaz minősít. 

- Az értékelés adjon pozitív mintát az önértékeléshez. 

- Egyes tantárgyak esetén a minimális és jeles szint teljesítésének feltételeit a 

munkaközösségek határozzák meg. 

- Az értékelés csak akkor objektív, ha a különböző tanulói teljesítményeket a 

követelményekhez viszonyítjuk. 

- Ha a követelményeket nem ismerik a tanulók, akkor az értékelés nem tölti be pedagógiai 

funkcióját. 

Az értékelés módjai 

Szóbeli felelet 

Tesztlap kitöltése 

Témazáró dolgozat 
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Tanítási órákon végzett munka 

Gyűjtő munka 

Tanulmányi versenyeken nyújtott teljesítmény 

A témazáró dolgozatokat a folyamatos tanítás mellett elő kell készíteni és a témazáró megírását 

megelőzően a tananyagot össze kell foglalni. Hasonló jellegű feladatanyagból próbadolgozattal, vagy 

feladatsorral kell előkészíteni a mérést. A feladatokban a tételes ismeretek tudása mellett különös 

figyelmet kell fordítani a szövegértésre, az alkalmazásokra, a logikus gondolkodásra, illetve a tanuló 

máshonnan szerzett, meglévő ismeretei alkalmazási lehetőségeire, és ezeket is értékelni kell. 

Természetesen a témazárók mellett biztosítani kell a lehetőséget – az óraszámok függvényében – egy 

tananyagegységhez kapcsolódó szóbeli feleletekre, illetve az ezt helyettesítő rövidebb írásbeli 

beszámolókra. A témazáró dolgozatok érdemjegyét az osztályozó naplóban piros színnel jelöljük.  

Ha az értékelés lehetővé teszi, a pedagógus a %-os értékelést részesítse előnyben. 

A szaktanár emellett kiselőadásokat, gyűjtőmunkát, egyéb szorgalmi feladatokat az egyszeri 

feleleteknek megfelelő osztályzatokkal értékelhet. 

A tanulók teljesítményének elbírálásakor különbséget kell tennünk az értékelés és az osztályzattal 

történő minősítés között. 

Az értékelésnél megállapítjuk a fejlődést, a sikeres munkát, biztatjuk, dicsérjük a tanulót, értékeljük 

igyekezetét, önállóságát, de rámutatunk a hiányosságokra is. 

Az osztályzatokkal történő minősítésnél a tantervi követelményeket tartjuk mérvadónak. 

A tanulók ellenőrzése, értékelése 

A tanulókkal szemben támasztott követelményeket az iskola helyi tanterve és az ehhez igazodó 

tanmenetek, valamint az iskola házirendje szabja meg. 

A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzését a tanév közben a pedagógusok végzik. A tanulók 

értékelése érdemjeggyel történik. Minden tanuló jogosult arra, hogy megfelelő mennyiségű 

osztályzatot szerezzen. 

Érdemjegy adható: 

- tanórai írásbeli feleletre, dolgozatra, témazáró dolgozatra 

- tanórai szóbeli feleletre 

- tanórai munkaösszegző értékeléseként 

- otthoni feladat megoldására és számonkérésére. 

 

 Az érdemjegyet azonnal be kell vezetni a digitális naplóba. Az adott tantárgy bejegyzéseit a 

pedagógus folyamatosan ellenőrzi és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását a tanóra napját 

követő két héten belül pótolja. Az iskolai értékelésben a Köznevelési törvény 54. § - ban 

meghatározott érdemjegyeiket alkalmazzuk. 

 Iskolánk az értékelés rendszerességét előtérbe helyezve szabályozza a minimális érdemjegyek 

számát. 
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 Minden tanulónak a félévi és a tanév végi értékelésekor rendelkeznie kell: 

- Ha a tantárgy heti óraszáma átlagban legalább kettő, vagy ennél több, akkor félévente 

legalább 4 érdemjeggyel. 

- Ha a tantárgy heti óraszáma átlagban kettőnél kevesebb, akkor félévente legalább 3 

érdemjeggyel. 

 

Egy-egy témakör lezárásánál témazáró felmérést írnak a tanulók. 

Minden érdemjeggyel vagy egyéb bejegyzéssel történő értékelésnek nyilvánosnak kell lennie, s az 

értékelést végző az érdemjegyet vagy bejegyzést köteles szóban megindokolni az érdekelt felé. 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően 

a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az 

ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyagokhoz kapcsolódó követelményekre is. 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők ellenőrzik a követelmények 

elsajátítását szóbeli felelet formájában. 

A nevelők a tanulók tanulmányi előmenetelének és teljesítményének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanuló teljesítménye hogyan viszonyul az iskola helyi 

tantervében előírt követelményekhez. Figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló képességei, 

eredményei hogyan változtak – fejlődtek-e vagy hanyatlottak – az előző értékelés óta. 

A 9-14. évfolyamon minden tantárgyat év közben érdemjegyekkel, a félév és tanév végén 

osztályzattal minősítünk. 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen 

(1) 

A félévi és év végi osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

Az osztályzat, az érdemjegy akkor 

jeles: ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, tudását alkalmazni is 

képes. 

jó: ha a tanuló kevés hibával sajátította el a helyi tanterv követelményeit, kisebb 

bizonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását. 

közepes: ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, esetenként felszínesen és 

több hibával teljesíti. Csak nevelői segítséggel tudja alkalmazni tudását. 

elégséges: ha a tanuló a helyi tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlenül 

szükséges ismereteit sajátította el. Kizárólag nevelői segítséggel képes önálló feladatvégzésre. 

elégtelen: ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem sajátította el, 

nem rendelkezik a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges ismeretekkel, nevelői segítséggel sem 

képes az önálló munkavégzésre. 
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A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, A VIZSGÁK RENDJE 
1. A diákok tudásukról szóban és írásban adnak számot. 

2. Tanév közben teljesítményükre érdemjegyet kapnak, melyről a tanulónak minden esetben 

tájékoztatást kell kapnia. 

3. Az érdemjegy megállapítása nem lehet fegyelmezési eszköz. 

4. Ha a tanuló valamely tárgy órájáról (óráiról) betegség miatt vagy egyéb okból hiányzik, a 

hiányzása alatt tanult anyagot pótolnia kell. Amennyiben hosszantartó mulasztásának 

pótlását nem tudja elvégezni a következő tanórára, a szaktanárától halasztást kérhet. 

5. Az írásbeli témazáró dolgozatok időpontját és témáját legalább egy héttel korábban a diákok 

tudomására kell hozni. A témazáró dolgozatok a tanulók tudásának értékelésében 

súlyozottan számítanak. 

6. Egy nap legfeljebb két témazáró dolgozatot lehet íratni. 

7. A témazáró dolgozatokat és írásbeli feleleteket 15 munkanap alatt ki kell javítani, és az 

érintett diák tudomására kell hozni.  

8. Az értékelés módjáról a tanulókat tájékoztatni kell. 

9. A tanuló teljesítményét félévkor és a tanév végén osztályzatokkal minősítik a szaktanárok. 

A tanuló osztályzatait  

- évközi teljesítménye és érdemjegyei;  

- az osztályozóvizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló- és javítóvizsgán nyújtott 

teljesítménye; 

- független vizsgabizottság előtt letett vizsga alapján kell megállapítani. 

10. Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha 

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, magántanulóként teljesíti 

tankötelezettségét; 

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 

előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget; 

- hiányzásai miatt a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet; 

- a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt 

tesz vizsgát. 

A/ Osztályozóvizsga  

a/ Évente 2 vizsgaidőszakban tehető: áprilisban és szeptemberben.  

Az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet.  

b/ A vizsga várható időpontjait az igazgató jelöli ki.  
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A vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő minimum a vizsga előtt két héttel értesítést 

kap.  

c/ Egy vizsgaidőszakban legfeljebb 2 évfolyam tananyagából tehető osztályozóvizsga.  

Három évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben; igazgatói engedéllyel lehet vizsgázni.  

d/ Az osztályozóvizsga letételét az igazgató engedélyezi. 

e/ Az osztályozóvizsgára való jelentkezés kérelmét az áprilisi vizsgaidőszakra február 1-jéig; a 

szeptemberi időszakra pedig május 1-jéig kell beadni az iskola igazgatójának címezve.  

f/ Az osztályozóvizsga követelményeit az iskola nevelőtestülete határozza meg. 

A vizsga részletes követelményeiről a tanuló minimum a vizsga előtt 6 héttel írásbeli tájékoztatást 

kap a szaktanártól. 

g/ Ha a tanuló osztályozóvizsgával teljesítette a követelményeket, a vizsga után nyilatkoznia kell:  

- nem kívánja tovább tanulni az adott tárgyat;  

- idegen nyelv esetén az órarend függvényében más nyelvet kíván tanulni. 

Ha a tanuló a tantárgyat továbbra is tanulni szeretné, vagy más tantárgyat kíván tanulni, úgy ezek 

számára a pedagógiai program szerint választott tantárgynak minősülnek, s a tanórára járás és a 

követelmények teljesítése kötelező. Ha a tanuló a tantárgyat nem kívánja tovább tanulni, az így 

keletkező „lyukas órákon” jogszerű tartózkodási helye a könyvtár, illetve a folyosó. Az iskola épületét 

lyukas órán elhagyni nem lehet. 

B/ Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. 

C/ Pótló vizsga 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 

megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

D/ Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

- a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott; 

- az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a 

vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

- A javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll minden tantárgy esetében (kivétel a matematika: 

amennyiben a tanuló az írásbelin 30%-ot elért, nem kell szóbeliznie); 

- A javítóvizsga értékelése:  

0-29% = elégtelen; 30-49% = elégséges; 50-79% = jó; 80-100% = jeles 

- A szóbeli témaköröket és az írásbeli feladatsort a szaktanár állítja össze (ennek határideje: minden 

tanévben június utolsó munkanapja); a munkaközösség-vezető hagyja jóvá. 
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Osztályozó- és különbözeti vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a 

vizsgaidőszakot kijelölni. 

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz eleget, 

felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. 

E/ Független vizsgabizottság előtt tett vizsga 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző 

harmincadik napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság 

előtt kíván számot adni tudásáról. 

 

A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni.  

Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első 

félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.  

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi. 

A bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból 

javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. 

A vizsgákra vonatkozó általános szabályok 

a/ A vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. 

b/ A vizsgák nem ismételhetők. 

c/ A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

d/ Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli vizsgát tehet. 

e/ Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. 
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A TANULÓK MAGATARTÁSA ÉS SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI, 

KÖVETELMÉNYEI, FORMÁI 
 

A tanuló magatartásának minősítése a tanuló iskolai tevékenységét, pontosságát, megbízhatóságát 

és a közösséghez való viszonyát értékeli. A minősítést a tantestület a törvényi előírások szerint 

állapítja meg, figyelembe véve a tanuló adottságait, személyiségjegyeit és a változás jellegét. Ezt az 

értékelést a tantestület a tanuló személyiségének fejlesztésére, a kitűzött nevelési célok elérésére 

kívánja használni. 

9-12. évfolyam 

MAGATARTÁS 

PÉLDÁS: 

- iskolai (rendezvényeken tanúsított) magatartása fegyelmezett,  

- közösségi tevékenysége, aktivitása és kapcsolatai példaértékűek, 

- öntevékeny, aktív 

- az iskolai szabályokat betartja, 

- társait és saját magát helyesen értékeli,  

- nincs osztályfőnöki, szaktanári figyelmeztetése 

- nincs igazolatlan hiányzása. 

JÓ: 

- iskolai magatartása általában fegyelmezett, 

- az iskola közösségi munkájában részt vesz, 

- az iskolai szabályokat betartja (késéssel, közbeszólással nem zavarja az órák menetét) 

- társait és magát reálisan értékeli, 

- max. 1 osztályfőnöki (egyéb) figyelmeztetése van, 

- igazolatlan mulasztásainak száma: 1-3 óra. 

VÁLTOZÓ: 

- az iskolai szabályokat olykor áthágja (késéssel, közbeszólással, beszélgetéssel gyakran zavarja 

az órát), 

- magatartása nem mindig normakövető, 

- a közösségi munkában csak alkalomszerűen vesz részt, 

- közösségi kapcsolatai rendezetlenek (időnként konfliktusosak), 
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- társait és saját magát is gyakran hibásan értékeli, 

- több osztályfőnöki (szaktanári) figyelmeztetése van, 

- igazolatlan mulasztásainak száma: 4-9 óra. 

ROSSZ: 

- iskolai magatartása fegyelmezetlen, 

- többször megszegi az iskolai szabályokat, 

- gyakran nem követi a társadalmi normákat,  

- a közösségi munkában nem vesz részt, 

- társas kapcsolatai rendezetlenek, konfliktusosak, 

- társait és saját magát nagyrészt hibásan értékeli,  

- véleménye, viselkedése olykor sértő, 

- általában megbízhatatlan, 

- igazgatói figyelmeztetése van, 

- igazolatlan mulasztásainak száma 10-nél több. 

SZORGALOM 

PÉLDÁS: 

- munkája, feladatvégzése pontos, megbízható, 

- rendszeresen készül, 

- többlet (szorgalmi) feladatokat is vállal, 

- adottságainak, képességeinek megfelelően tanul, 

- tantárgyi jegyeinek (év végi/ félévi) többsége jeles és jó. 

JÓ: 

- munkavégzése rendezett, munkafegyelme jó, 

- óráira felkészül (házi feladatait elkészíti), 

- többlet (szorgalmi) feladatot nem szívesen vállal, 

- képességeihez mérten teljesít, 

- tantárgyi jegyeinek (év végi/ félévi) többsége jó (nincs elégséges osztályzata) 

- (az előző félévhez képest jelentős javulást mutat a tanulmányi eredménye) 
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VÁLTOZÓ:  

- munkája nem megbízható, feladatait gyakran nem végzi el, 

- a tanórákra rendszertelenül készül föl, 

- a kötelező feladatokat nem mindig végzi el, 

- érdeklődése, munkatempója, feladattudata ingadozó, 

- képességei alatt teljesít, 

- tantárgyi jegyeinek (év végi/ félévi) többsége közepes, 

- (az előző félévhez képest romlott a tanulmányi eredménye). 

 

HANYAG: 

- munkájában, feladatvégzése során nagyfokú segítséget igényel, 

- házi feladatait nem készíti el,  

- nem készül a tanórákra, 

- feladattudata kialakulatlan, nagyon gyenge, 

- mélyen képességei alatt teljesít, 

- elégtelen félévi / év végi osztályzata van, 

- nincs elégtelen osztályzata, de jegyeinek többsége elégséges, 

- (az előző félévhez képest nagymértékben romlott a tanulmányi eredménye). 

 

A 13-14. évfolyamos tanulók magatartását-szorgalmát szóban értékeljük. 
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A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 
Az iskola tantestülete dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki 

- tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi; 

- példamutató közösségi magatartást tanúsít, a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító 

tevékenységet végez;     

- hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez; 

- versenyeken, pályázatokon eredményesen vesz részt; 

- kimagasló sporteredményt ér el. 

Jutalmazási formák 

1. Év közben: 

- szaktanári dicséret  

- osztályfőnöki dicséret  

- igazgatói dicséret  

Az intézkedések megtételére a fentiekben felsorolt személyek saját hatáskörükben jogosultak eljárni. 

A dicséretek az elektronikus naplóban kerülnek rögzítésre. 

Formája lehet: Iskolai dicsőségfalon, illetve dicsérő faliújságon való elismerés. 

2. Év végén: 

- bizonyítványba írt szaktanári dicséret 

- bizonyítványba írt tantestületi dicséret (legfeljebb három jó év végi osztályzat esetén; nincs 

közepes osztályzata) 

- oklevél 

- jutalomkönyv 

- nyilvános igazgatói dicséret és pénzjutalom  

- iskolai emlékérem és pénzjutalom   

A pénzjutalom függ az iskola alapítványainak gazdasági helyzetétől. 

Az év végi jutalmazások rendje: 

a/ javaslattételi joga van: 

- szaktanároknak 

- osztályfőnöknek 

- a diákönkormányzatnak 

- az intézmény vezetőinek 
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A javaslatokat legkésőbb az osztályozó konferenciáig kell megtenni az igazgatóhelyetteseknek 

írásban. 

b/ A javaslatok alapján az intézmény nevelőtestülete dönt, legkésőbb az osztályozókonferencián. 

c/ A nevelőtestület döntéséről az iskola igazgatója a tanévzáró ünnepélyen ad nyilvános 

tájékoztatást. 

 

A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

 

1. Az iskola tantestülete fegyelmező, ill. fegyelmi intézkedésben részesítheti azt a tanulót, aki 

- tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését elmulasztja; 

- fegyelmezetlen magatartást tanúsít; 

- a házirendben foglaltakat nem tartja be; 

- mások alapvető személyiségi jogait nem tartja tiszteletben; 

- az iskola jó hírnevét bármi módon megsérti. 

 

2. Általánosan elfogadott emberi normák megsértése esetén 

a/ A fegyelmezés fokozatai és formái: 

- figyelmeztetés négyszemközt, majd közösség előtt 

- szaktanári figyelmeztetés 

- osztályfőnöki figyelmeztetés 

- osztályfőnöki intés  

- osztályfőnöki megrovás  

- igazgatói figyelmeztetés 

- igazgatói intés 

b/ A fegyelmi intézkedés 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása 

kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. 

(2011. évi CXC. Törvény,58§(1)-(6)) 
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3. A fegyelmi büntetés fokozatai és formái: 

- megrovás 

- szigorú megrovás 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása 

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába (akkor alkalmazható, ha az iskola 

igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott) 

- eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától (tanköteles tanulóval szemben csak rendkívüli vagy 

ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható) 

- kizárás az iskolából (tanköteles tanulóval szemben csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség 

esetén alkalmazható) 

 A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét a 

fegyelmi eljárás során be kell szerezni. 

A fegyelmi eljárás megindításáról – az indok megjelölésével – a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét 

értesíteni kell.  

A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, 

védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a 

tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú 

tanuló szülőjét meg kell hívni.  

A fegyelmi eljárás lefolytatásának részletes szabályait az intézményi SZMSZ tartalmazza. 
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Iskolánkban – példákat megemlítve – a következő magatartási, megnyilatkozási formák azok, 

amelyeknek FEGYELMEZÉSI vagy FEGYELMI következményei vannak: 

FEGYELMEZÉSI FEGYELMI      

rendszeres késések a foglalkozásokról 

 

lopás   

igazolatlan mulasztások, a tanóráról való 

távolmaradás igazolásának 

elmulasztása 

 

verekedés 

a mások személyiségi jogait sértő vagy a 

munkavégzést zavaró viselkedés 

kábítószerezés, kábítószer terjesztése, iskolába 

való behozatala 

a trágár beszéd 

 

lőfegyver viselése az iskolában, vagy iskolai 

rendezvényeken 

 

a tanuló tanulmányi munkájához szükséges 

felszerelések otthonhagyása 

mérgező anyagok iskolába való behozatala, 

ezzel kapcsolatos bármilyen visszaélés 

 

 

az iskolai munkarend megsértése 

 

szándékos károkozás az iskola felszereléseiben, 

eszközeiben 

 

szándékosan okozott kisebb rongálások, károk 

 

másik ember testi épségének, és egészségének 

szándékos veszélyeztetése 

 

 

az iskolai dohányzás tilalmának megszegése 

szeszesital behozatala az iskolába, iskolai 

rendezvényre (fogyasztása) 

 

a könyvtárból kikölcsönzött könyvtári egységek 

felszólítás utáni késedelmes visszahozatala 

 

a tanulóval kapcsolatos alapvető okiratok 

(bizonyítvány; ellenőrző; iskola által kiadott 

igazolások; orvosi igazolás stb.) hamisítása 

 

meghatározott alkalmakkor az iskolai 

egyenruha viselésének elmulasztása 
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A TANKÖNYVEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 
Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, e fejezet rendelkezéseinek betartásával, a szakmai 

munkaközösségek véleményének kikérésével választják meg az alkalmazott tankönyveket, 

tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket. Pedagógusaink nem 

választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és 

tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak.   

Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más 

felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési 

kötelezettség hárul.  

A tankönyvrendelés elkészítését az iskolában működő szakmai munkaközösségek koordinálják. A 

tankönyvrendelés összeállításánál az alábbi elveket érvényesítjük:  

Pedagógusaink a tankönyvválasztásnál előnyben részesítik az Oktatási Hivatal által kiadott 

tankönyvjegyzékben szereplő tankönyveket; 

Azokat a könyveket, segédkönyveket, amelyek nem szerepelnek a tankönyvjegyzékben csakis 

indokolt esetben a szakmai munkaközösség és az intézményvezetés jóváhagyásával lehet a 

tankönyvrendelésbe felvenni; 

A tankönyvrendelésbe a pedagógus csak olyan tankönyv felvételét javasolhatja, amely megfelel az 

alkalmazott tantervnek, és amelyet a tantárgy tanulása során a tanulók rendszeresen használnak; 

A pedagógiai munka egysége és az iskolán belüli átjárhatóság biztosítása érdekében azon tanulók 

számára, akik az adott tantárgyat az adott évfolyamon azonos tanterv szerint tanulják, egységesen 

ugyanazt a tankönyvet kell megrendelni. 

 

A KÖRNYEZETI NEVELÉS ALAPELVEI 
A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

elősegítése. Tágabb értelemben a környezeti nevelés a természet - s benne az emberi társadalom – 

harmóniájának megőrzését, fenntartását célozza. Célja a természetet, az épített és társadalmi 

környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása.  

A környezeti nevelés tartalma az elmúlt évtizedekben - világszerte, így Magyarországon is –

kiszélesedett, a környezetvédelmen túl a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztosítására 

irányul. Gondot kell arra fordítanunk, hogy diákjaink a jövőben mindennapi életvitelükben képesek 

legyenek a bonyolultabb természeti, társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusokat kezelni, 

megoldani. Meg kell alapoznunk tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-természeti 

felelősségét, formálnunk kell alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a személyes és a 

közös felelősségtudat alapjait. 

E nevelési célok hatékony személyiségformálást, az önszabályozás és egyben a társas együttműködés 

és konfliktuskezelés készségeinek erősítését igénylik. A fenntarthatóság pedagógiája a környezetért 

felelős, aktív kiscsoportok és tágabb közösségek kialakítására törekszik, előtérbe emelve azokat a 

tanulásszervezési módszereket, amelyekben felerősödhet a társas részvétel, felértékelődhet a felelős 

együttműködés. 

Ennek megvalósítása rendszerszemléletű megközelítést, új tanítási-tanulási stratégiát igényel, amely 

messzemenően figyelembe veszi az egyéni (személyes) különbségeket, esélyt teremt minden, a 
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Közgazdasági Szakközépiskolában tanuló fiatal számára a környezeti kultúra és az ezzel összefüggő 

kompetenciák elsajátítására. E pedagógiai törekvés sajátos tartalmakat és módszereket igényel a testi 

vagy szociális hátrányokkal küzdő tanulóknál, hiszen életük során környezeti konfliktusaik, azokat 

egyéb problémáik is erősíthetik. Így a környezeti nevelésnek hangsúlyos szerepet kell kapnia az SNI és 

a BTMN tanulók nevelésében is. 

A környezeti nevelés – a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata – kiterjed az emberi együttélés, 

illetve az ember-természet kapcsolat bemutatására és formálására, egyben elősegíti a környezeti és 

egészség-tudatosság erősödését. A pedagógiai gyakorlatban kiterjed a testi-lelki egészségnevelésre, a 

társas készségek (mindenekelőtt a konfliktuskezelés, döntés, együttműködés) fejlesztésére és a 

mentálhigiénés nevelésre is. 

A környezeti nevelés iskolai gyakorlatában harmonikusan ötvöződik a környezettudományi és a 

társadalomtudományi ismeretek köre, hiszen csak az ember biológiai és társas-társadalmi 

természetének sajátosságaira építve történhet az értékrend, az erkölcs és az életviteli szokások 

formálása. 

A környezeti nevelés legfontosabb értéktartalmai a fenntartható fejlődéssel, a jövő nemzedékek 

életminőséghez fűződő jogaival, a bioszféra iránti felelősségünkkel kapcsolatosak, ezért hangsúlyosan 

erkölcsi-etikai irányultságúak, attitűdöket és szokásokat formálóak. 

A környezeti nevelési kutatások arra mutatnak rá, hogy a környezeti ismeretek önmagukban nem 

elegendőek. Környezettudatos életvitelt azok a személyek tanúsítanak, akik - azon túl, hogy pontos 

ismereteik és fogalmaik vannak a környezetről, az aktuális környezetvédelmi problémákról és 

tennivalókról - képesek e célok érdekében felelősen cselekedni, sőt hisznek is tevékenységük 

jelentőségében. 

A környezeti nevelés során felértékelődik a tantárgyak közötti integráció, a különböző tantárgyak 

ismeretkészletét összekapcsoló, harmonizáló pedagógiai törekvés. A környezeti nevelés minden 

pedagógus egyformán feladata intézményünkben, legyen szó akár a közismereti, akár a szakmai 

tantárgyak oktatásáról – hiszen a környezeti nevelés alapelvei a Közgazdasági Szakközépiskolában 

oktatott valamennyi tantárgy anyagában fellelhetőek, ugyanakkor az egyes különálló tantárgyakba 

foglalt környezeti vonatkozású ismereteket, fejlesztési elemeket egésszé kell építeni.  

A kerettantervek részletesen tartalmazzák a tantárgyak e témakörhöz illeszkedő tananyagait, 

fejlesztési követelményeit. A tantestületünk fontos feladata a belső tartalmi és módszertani 

összehangolás, az egyes elkülönült tantárgyak helyi tanterveiben lévő környezeti nevelési tartalmak 

belső összehangolása. 

A tantárgyak tartalmához illeszkedő, ám a hagyományos tanítási órákon kívüli iskolai nevelési 

helyzetekben a környezeti nevelésnek számos lehetősége van, mindenekelőtt az iskolai szabadidős 

helyzetekben, a tanulók művészeti, sport, játék és közéleti tevékenységeinek során. Ezek 

előkészítésekor, megvalósításakor szintén gondolnunk kell a környezeti vonatkozásokra, a környezeti 

nevelés lehetőségeire. 

A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata színvonalát és hatékonyságát a helyi értékelési és 

önértékelési kultúra biztosíthatja. A környezeti nevelés is igényli azt a minőségfejlesztési gyakorlatot, 

amely az iskola pedagógiai eredményességét képes hosszabb távon biztosítani. 

Fontos, hogy az iskolai élet mindennapjaiban, a tanítási órákon kívül is érvényesüljön a 

nevelőintézmény egészének ökológiai kultúrája (pl. hulladék újrahasznosítás, energiatakarékosság, 

tudatos vásárlói magatartás, felelős vállalkozói magatartás kialakítása tanulóinkban) és társas 
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harmóniájának rendje (pl. demokratikus fórumok, együttműködés helyi közösségekkel stb.). Az iskola 

legfontosabb célcsoportjai a környezeti nevelés terén a tanulók és a családok, a szülők, a helyi 

közösség tagjai. A családokat rendszeresen tájékoztatni szükséges az iskola környezeti nevelési 

célkitűzéseiről és a szülőket mind jobban be kell vonni a helyi környezeti akciókba. 

Az iskolai környezeti nevelést erősítik a természet- és környezetvédő helyi közösségi akciók, közös 

környezetjavító programok, a környezetvédelem jeles napjainak családias megünneplése.  

A környezeti nevelésnek megvannak az iskolán (az intézményes nevelésen) kívüli formái is: teret 

nyújthatnak közművelődési intézmények, múzeumok, növény- és állatkertek, vadasparkok, nemzeti 

parkok, környezetvédelmi oktatóközpontok, népfőiskolák, gazdakörök, a természet- és 

környezetvédő mozgalom civil szervezeti, csoportjait stb. A velük való együttműködés igen fontos az 

iskolai környezeti nevelés társadalmasítása szempontjából. 

 

AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA 
Az iskola környezeti nevelési tevékenység a pedagógiai programban meghatározott iskolai 

egészségnevelési feladatokkal összefüggésben, a környezettudatos magatartásra és a fenntartható 

fejlődésre történő felkészítésnek megfelelő tartalommal és formában folyik Iskolánkban a környezeti 

nevelés kiemelt feladatai: 

A tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a 

természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása. 

Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához szükséges 

képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését 

elősegíthetik, A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli 

foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel: 

• a környezet fogalmával,  

• a földi rendszer egységével, 

• a környezetszennyezés formáival és hatásaival,  

• a környezetvédelem lehetőségeivel,  

• lakóhelyünk természeti értékeivel,  

• lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan. 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata. 
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Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

• a helyi tantervben szereplő, Biológia, Fizika, Földrajz, Kémia, Kötelező komplex 

természettudományos tantárgyak tananyagai, 

• a diákönkormányzat kiemelt feladata a szűk és tágabb környezet tisztán tartása, az élő 

természet védelme, ápolása, gondozása, 

• a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek, 

• a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

Évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó projektnap (témanap) 

szervezése. A „Föld napja” alkalmából játékos vetélkedő, akadályverseny az alsó és a felső tagozatos 

tanulók számára. 

Minden tanévben kapcsolódási lehetőség keresése az országos és helyi a környezetvédelmet, a 

környezettudatos magatartást és a fenntartható fejlődésre nevelést célzó kezdeményezésekhez, így 

például  

• „környezetvédelmi őrjárat” szervezése a településen, 

• hulladékgyűjtés, 

• a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában, 

• természettudományi vetélkedő szervezése a környékbeli iskolák bevonásával. 
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