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Bevezető 

Iskolánk 

Hazánk középfokú kereskedelmi-pénzügyi képzésének több mint egy évszázados múltjában – 1887 

óta – jelentős helyet foglal el a Szent István Technikum és Kollégium, illetve jogelődjei. A jelenlegi 

iskola nemcsak az épületet örökölte, hanem az egy évszázaddal ezelőtt a polgári iskolában elindított 

kereskedelmi és pénzügyi képzés folytatójának, a jelen kor igényeinek megfelelő korszerűsítőjének és a 

tradíciók, így a fényes iskolai sporthagyományok ápolójának is vallja magát. 

A IX. kerület legimpozánsabb, premodern stílusú iskolaépülete a Lenhossék és a Thaly Kálmán utca 

között emelkedik, a Mester utca 56-58. szám alatt. Az épület értékét emeli a benne lévő két nagyszabású 

képzőművészeti alkotás. Az egyik a huszadik század elejét, a másik a végét reprezentálja. Az 1917-18. 

tanév értesítője büszkén számol be Kőrösfői Kriesch Aladár festőművész iskolánk lépcsőházának 

díszítésére festett nagyméretű, “Gabonáshajót kirakó munkások” című freskójának elkészültéről.1987-

ben, a centenáriumi ünnepségek keretében készült és került felavatásra Gábor István festőművész 

mintegy 32m2-es tűzzománc alkotása, mely 84 színes vörösréz darabból összerakva Szent István korát, 

munkásságát mutatja, jelképezi. 

Az iskola évszázados múltja, nagyszerű hagyományai arra köteleznek valamennyiünket, hogy odaadó 

lelkesedéssel munkálkodjunk az intézmény jelenjén és jövőjén. tegyünk meg mindent azért, hogy még 

sok-sok nemzedék tölthessen el emlékezetes, szép és eredményes éveket az iskola ódon, de mindig 

megújulásra kész falai között. 

A Szakképzés 4.0 stratégiájának eredményeképpen iskolánk a 2020/21-es tanévtől kezdve technikummá 

vált, a szakmai oktatás területén a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben (a továbbiakban: 

Szkt.) és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendeletben (a 

továbbiakban: Szkr.) foglaltak szerint folytatja működését.  

Az új elvárásokhoz igazodva intézményünk a következő alapelvekhez próbálja igazítani működését: 

„a tanulási eredmény alapú megközelítés nem egyszerűen egy új pedagógiai technika, hanem egy olyan 

korszerű gondolkodásmód, amely az oktatóközpontú kultúrával szemben a tanulást és a tanulót helyezi 

a középpontba, és ebben az értelemben maga a tanulási folyamat, valamint a tanuló által elért 

kompetenciafejlődés a lényeges. „ 
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Nevelési program 

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

1. a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárása; esetleges tévedések korrigálása, 

tudás átrendezése 

2. tanulás tanítása 

3. a tanulás belső motivációinak kialakítása, fejlesztése 

4. felkészítés az élethosszig való tanulásra és a digitális világban való tájékozódásra, 

5. a tanulók cselekvő módon való részvétele a tanítási-tanulási folyamatban (tevékenykedtetés, 

önállóság, kezdeményezés, problémamegoldás, alkotóképesség fejlesztés) 

6. együttműködő, kooperatív tanulási technikák és formák alkalmazása, 

7. differenciális a feladat kijelölés, megoldás, a tanári segítségnyújtás, ellenőrzés, értékelés 

folyamatában, 

8. a tanulók egyéni képességfejlesztése, ennek során az adott feladathoz szükséges megfelelő 

tanulásszervezési technika kiválasztása, 

9. a különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési és magatartászavarral, 

tanulási nehézségekkel és egyéb problémákkal küzdő tanulók esetében sajátos tanulásszervezési, 

tanulás módszertani technikák, stratégiák kidolgozása, megvalósítása,  

10. tanulási kudarc elkerülése, 

11. tehetséges tanulók kiválasztása, azonosítása, gondozása, 

12. projekt alapú munkaformák bevezetése, 

13. együttműködés és a tanulási esélyek egyenlőségének biztosítása az iskolán belül, azon kívül, 

illetve az iskolák között egyaránt. 

Általános pedagógiai feladatok 

A korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódás számarányának, mértékének csökkentése érdekében 

intézményünk a következő pedagógiai feladatokat határozza meg elérendő és abszolválandó 

célként: 

  a releváns kulcskompetenciák, alapkészségek fejlesztése, ehhez szükséges eszközrendszer 

és módszertani repertoár biztosítása, 

  a korai iskolaelhagyás miatt veszélyeztetett tanulók alapkészségeinek fejlesztése, a 

szakképzés hatékonyságának fokozása, az iskolában folyó tanulási-tanítási folyamat 

eredményességének növelése, az egész életen át tartó tanulási folyamat megalapozása, 

érettségi bizonyítvány megszerzéséhez szükséges feltételek biztosítása, 

  a tanulók közötti képességbeli eltérések, illetve a más-más iskolatípusonként jelentkező 

képzés minőségéből származó teljesítménykülönbségének csökkentése, 

  az individuumra épülő, személyközpontú, egyéni fejlesztési tervek kidolgozása, 

megvalósítása, ennek a megalapozott, mindennapokban működő, pedagógiai gyakorlatban 

való kivitelezése, 
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  pályaválasztási, életpálya-építési, pályaorientációs eszközök felhasználása, biztosítása, 

pályatanácsadás külső partnerek bevonásával egyaránt; jövőkép megalapozása; a 

munkaerőpiacon való elhelyezkedésének elősegítése; illetve elkövetkezendő életútjának, a 

társadalomba történő szocializációjának folyamatos, az érettségi bizonyítvány megszerzését 

követő figyelemmel kísérése, 

  a hagyományos tanítási-oktatási rendszer mellett projekt alapon működő képzési struktúra 

kialakítása, működtetése. 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei, eljárásai 

Az intézmény a második esély program keretein belül a hátrányos vagy halmozottan hátrányos 

tanulók esetében folyamatosan figyelemmel kíséri az e-KRÉTA ESL moduljának segítségével 

helyi szinten a lemorzsolódási veszély mértékét, annak valószínűségét, az erre vonatkozó 

releváns információkat beazonosítja, feldolgozza, rögzíti, elemzi, értékeli. Ezen értékek alapján 

pedig következtetéseket von le, illetve a felzárkóztatást a veszélyeztetett tanulók esetében 

egyénre szabottan, a képességeikhez és az életkori sajátosságaikhoz mérten végzi; fejlesztési 

tervet dolgoz ki, melyet meg is valósít fejlesztő szakemberek bevonásával. Az iskolán belül az 

egyéni fejlesztésen túl a tanórák keretében vagy az iskolán kívüli foglalkozásokon célunk, a 

projekt alapon szervezett, kooperatív munkaformát alkalmazó (páros munka, csoportmunka) 

tanulócsoportok kialakítása, gyakorlatközpontúan kialakított rugalmas tanítási-tanulási 

környezet létesítése. Intézményünk a helyi mérési eredményeken felüli országos szinten zajló 

mérési eredményeket is figyelemmel kíséri. Az intézmény prevenciós és intervenciós eszközöket 

egyaránt használ a korai iskolaelhagyás, a lemorzsolódás arányának csökkentésére. Az iskola a 

fent említett tevékenységeket a fennálló költségvetési és támogatási lehetőségekhez mérten a 

legkiterjedtebb módon hajtja végre, végzi.  

Az intézmény a korai iskolaelhagyás, lemorzsolódás prevenciója céljából, irányzottan 

folyamatos kapcsolatot tart az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembevételével a 

veszélyeztetett tanulókkal, azok szüleivel, gondviselőjével, tájékoztatva őket az éppen aktuális 

helyzetről. Illetve állandó összeköttetésben áll az iskolán kívüli szervezetekkel, a kerületi 

önkormányzatokkal, a roma szervezetekkel, a gazdálkodásért felelős intézményekkel, sport- és 

kulturális egyesületekkel, társadalmi, civil szervezetekkel. Az intézményben megrendezésre 

kerülő programokon felül folyamatos részvételt biztosít a tanulók számára az intézményen kívüli 

tevékenységeken, kerületi rendezvényeken, a szakképzési centrum, vagy társ centrumok által 

szervezett rendezvényeken.  

Ezen túl iskolánkban fejlesztő pedagógusi és szaktanári segítség igénybevételével napi szinten 

szervezett differenciáló egyéni fejlesztések is folynak, melynek célja szintén a különböző 

hátrányokkal induló, bíró gyermekek felzárkóztatása, a végzettség nélküli iskolaelhagyás, 

lemorzsolódásuk megelőzése. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat 

 az önismeret fejlesztése,  

 a kezdeményező és vállalkozó készségek kialakítása,  

 az állampolgári szerepre történő felkészítés. 
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 Ez utóbbi nevelési feladat magában foglalja a demokrácia gyakorlásához szükséges 

képességek fejlesztését, a jogok és kötelességek tudatosítását. Az iskola arculata, 

hagyományai, belső környezete és légköre meghatározók a személyiségfejlesztésben. 

 Iskolánk tevékenységének alapvető attitűdje a tanulók személyiségének fejlesztése. Úgy 

gondoljuk, hogy folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk minden egyes tanulónk 

személyiségét, annak változásait, az intézménybe kerüléstől egészen az érettségiig, illetve a 

szakképesítés megszerzéséig. 

 Alapvető célunk, hogy lelkileg és testileg egészséges fiatalok kerüljenek ki iskolánkból.  

 Ennek érdekében elsődleges céljaink között szerepel az, hogy elfogadott és egészséges 

életmódmintákat közvetítsünk. Az életmód fogalmával szorosan összefonódott fogalmakat 

is tárgyalunk: életminőség, életstílus, életforma. Az életmód fogalmának kifejtése magával 

vonzza a kultúra fogalmának kifejtését is. Tudatosítanunk kell, hogy a kultúra 

elválaszthatatlanul egybefonódott a mindennapisággal, illetve azzal, hogy az ember 

mindennapjai során folyton-folyvást újratermeli önmagát, ezzel együtt saját kultúráját.  

 Viselkedéskultúra 

Mindennapjainkat pedig átszövi a viselkedéskultúra, a szórakozás kultúrája, a 

táplálkozáskultúra stb. A civilizációs változásokat nem követte olyan kulturális alapok 

megteremtődése, amelyek biztos támpontul szolgálhatnának a mindennapi érintkezés 

formáihoz. A mindennapi kommunikációs kultúránk meglehetősen eklektikus. Ennek oka a 

mintakövetés, a mintaközvetítés zavaraiban és az egymás mellett létező többféle értékrend 

ellentmondásaiban lelhető fel. 

 Az ellentmondás feloldása érdekében - mely nagyban és súlyosan érinti a középiskolás korú 

diákokat is - iskolánk arra törekszik, hogy egy jól megalapozott, biztos lábakon álló, és 

mindenki által elfogadott mintát közvetítsen. Iskolánknak olyan közegként kell működnie, 

melyben tanulóink képesek elsajátítani azokat a viselkedési szabályokat és szerepeket, 

melyek erkölcsi normaként és értékrendként szolgálhatnak további életükben. 

 Osztályfőnöki óráink keretében azt szeretnénk elérni, hogy diákjaink osztályközösségeiket 

vonatkozási csoportként fogadják el, odatartozásukat úgy is éljék meg és minősítsék. 

Semmiképpen ne érezzék a szerepnélküliséget és az elhanyagoltság érzését. Osztályfőnöki 

óráink eszköze mindig a nyílt kommunikáció. Elsődlegesen annak a megfogalmazása: „ki 

vagyok én?” Ugyanis tapasztalataink alapján a diákok fontos problémája a ki nem alakult 

énkép, a laza önértékelés, az ingatag önbizalom, illetve ezek túlzottan előtérbe kerülése 

egyes diákok személyiségében, mely ugyanolyan káros lehet a személyiség fejlődésében. A 

folyamat első stádiuma az egymásba vetett hit és a bizalom kialakítása, elfogadása és 

megélése.  

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, a közösségfejlesztéssel, a 

szakképző intézmény szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

 A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatokat 

kialakítja, megteremti és továbbfejleszti. 

 A gyermekek, a tanulók képességeinek fejlődéséhez meg kell teremteni a 

személyiségfejlesztő oktatást. 

 Ez azonban csak akkor lehetséges, ha mind a pedagógiai program, a nevelési, tanulási-

tanítási folyamat teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a munkának, ha 
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fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, ha hozzájárul életmódjuk, 

szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához. 

 Ez a fejlesztés, fejlődés olyan iskolai pedagógiai munkát feltételez, melyben a tanulók 

tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlesztése, fejlődése áll a középpontban, 

figyelembe véve, hogy az oktatás a nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi 

élet és tevékenység számos egyéb formája és fóruma is. 

 Az iskolai nevelés legfőbb célja a személyiség minél szélesebb körben történő fejlesztése, 

felkészítés az életre.  

 Az egyén fejlődése azonban szorosan összefügg és nem választható el a közösségtől, a 

közösségi neveléstől. 

 A család 

 A legalapvetőbb nevelő közösség a család, melyben az egyén, a személy születése óta él és 

nevelkedik, az első közösség, amelybe az egyén beilleszkedik. 

 A család alapvetően meghatározza, befolyásolja, formálja a gyermek fejlődését, másokhoz, 

a hasonló korúakhoz (óvoda), illetve a felnőttekhez való viszonyát. Alapvető személyi és 

szociális kötődéseket, formákat alakít ki, melyeket az iskolába kerülve lehet és kell 

fejleszteni, formálni, alakítani. 

 Így nagyon fontos szerepet kap az iskola, s azon belül is az osztályközösség. 

 Az oktatók feladatait, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

 Nevelési helyzet szinte mindig és mindenhol adódik. Az iskolai életben ennek azért van 

különösen fontos szerepe, mert a szülők és a gyermekek viszonya lazább lett. Ennek oka 

részben az életkori, kamaszkori sajátosság, részben a szülők fokozottabb elfoglaltsága, ami 

miatt több feladat hárul az iskolára, tanárra, osztályfőnökre.  

 A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a 

kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési 

igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével, illetve a 

hátrányos vagy halmozottan hátrányos tanulók állandó figyelemmel kísérése, a szülőkkel, 

gondviselővel való folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás. Nevelő és oktató munkája során 

gondoskodik a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról. 

Figyelembe veszi a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét. 

 A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozik, szükség szerint 

együttműködik gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a 

bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegíti. Az 

érintett tanulók tanulmányi eredményét rendszeresen nyomon követi, az esetleges 

problémákat diagnosztizálja, a kritikus vagy az igazolatlan hiányzásokról a szülőknek 

állandó tájékoztatást nyújt, a szülőkkel folyamatosan kapcsolatot tart. A korai végzettség 

nélküli iskolaelhagyás, lemorzsolódás arányának csökkentése érdekében feladatkörébe 

sorolandó, hogy az adatvédelemre vonatkozó szabályok szem előtt tartásával folyamatos 

kapcsolatot ápoljon az osztályában lévő tanulókkal, kiemelten a veszélyeztetett tanulókkal, 

azok szülőjével/szüleivel vagy gondviselőjével, az osztályában tanító többi pedagógussal, 

állandó információt adva a tanulók személyiségének fejlődéséről, tanulmányi 

eredményeiről, helyzetéről. Létesítsen közvetlen kapcsolatot az osztályába járó tanuló vagy 
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tanulók fejlesztő pedagógusával/pedagógusaival, illetve adott esetben a fejlesztési 

folyamatba bevont szakemberrel/szakemberekkel, amennyiben szükséges vegye fel az 

összeköttetést iskolán kívüli szervezetekkel a lemorzsolódás megelőzése céljából. 

Későbbiekben az osztályában végzett tanulókkal összeköttetésben maradjon, további 

életútjuk megfigyelése céljából.  

 Segíti a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartja a tehetséges tanulókat. 

 Előmozdítja a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási 

szabályainak elsajátítását, és törekszik azok betartatására. 

 Egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre neveli a gyermekeket, tanulókat. 

 A szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztatja a tanuló iskolai teljesítményéről, 

magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek 

tanulmányait érintő lehetőségekről. 

 A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében megtesz minden 

lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával 

és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén 

más szakemberek – bevonásával. 

 Tiszteletben tartja a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi 

méltóságát és jogait, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad. 

 Az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetíti, 

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve 

végzi, irányítja a tanulók tevékenységét. 

 A kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel 

vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékeli a tanulók munkáját. 

 Részt vesz a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezi magát. 

 Tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan 

irányítja. 

 A pedagógiai programban, munkaköri leírásában szereplő és az SZMSZ-ben előírt 

valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatát maradéktalanul teljesíti. 

 Pontosan és aktívan vesz részt a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai 

ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. 

 Határidőre megszerzi a kötelező minősítéseket. 

 Megőrzi a hivatali titkot. 

 Hivatásához méltó magatartást tanúsít. 

 A gyermek, a tanuló érdekében együttműködik munkatársaival és más intézményekkel 

 Az osztályfőnök legfőbb feladatai: 

 Az osztályával kapcsolatos nevelési, adminisztratív és tanügyigazgatási feladatokat lát el. 

 A nevelési feladatokat tantervi és tanmenet szinten tervezi meg, amely tartalmazza az osztály 

munkájával kapcsolatos szervezési, irányítási feladatokat. Munkája kiterjed a problémák 
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felismerésére és azok kezelésére. Összhangot teremt a tanulók, az osztályban tanító tanárok 

és a szülők/gondviselők között. Betartatja az intézmény házirendjében foglaltakat. 

 Az adminisztratív és tanügyigazgatási feladatokat a törvényi szabályozásnak és az SZMSZ-

nek megfelelően látja el. 

 Az osztályfőnöki órák témáinak megválasztásakor igazodni kell a tanuló életkori 

sajátosságaihoz és az adott közösség főbb problémáihoz is. Lehetőség adódhat erre a 

szünetekben, tanítás előtt vagy után, vagy éppen a véletlen találkozások alkalmaival, illetve 

a közös iskolai programokon, a centrum vagy társ centrum által rendezett eseményeken is.  

 Az iskola feladata az is, hogy tartalmas, sokszínű kulturális és sportprogramot nyújtson a 

tanulóknak. Ilyenek például a színházlátogatások, ahol az ismeretek gazdagításán túl az 

ízlésformálás, a viselkedés alakítása kap fontos szerepet.  

 A kirándulások, a természetjárás, a közös sporttevékenységek az egészséges életmódra 

nevelésben, a természet értékeinek megismerésében és megbecsülésében játszanak fontos 

szerepet. A közös játékok, a kellemesen eltöltött idővel együtt új barátságok szövődését is 

jelenthetik, és a tanulók egymás értékeit is jobban megismerik, tiszteletben tarthatják a 

mások által képviselt értékrendeket. Itt érthetik meg, hogy az ember a természet része, felelős 

a környezete megóvásáért. Itt alakulhat ki a helyes szemlélet az ember és a természet 

harmonikus kapcsolatáról, és annak az igénye, hogy óvja és gyarapítsa is ezeket az értékeket.  

 A közösségben eltöltött tartalmas programok a szabadidő helyes eltöltésének szemléletét 

formálják, meghatározói lehetnek a későbbi életvitel kialakításnak. 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 
rendje 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók, akik különleges bánásmódot igényelnek.  

Törvényi meghatározás szerint (2011. évi 190. tv.)4.§ 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, 

tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, 

továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül 

sajátos nevelési igényűnek, 

 kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

o különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló, 

 kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással 

rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség, 
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 sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi 

(látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

 A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód 

keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A 

különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében 

foglaltak szerint kell biztosítani. 

 Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő 

foglalkoztatásra jogosult. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi-, érzékszervi-, értelmi- vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 

küzd. 

 Az iskolai követelményrendszer és a társadalmi normáktól, a többségi kultúrától eltérően 

szocializált gyermekek összetalálkozása egy sor tipikus nehézséget hoz felszínre, amelyek 

magatartászavarként is megjelennek, messzire ható következményekkel járnak a tanuló 

beilleszkedésére és lélektani fejlődésére. A kritikus életkori szakaszok egyike a 14-18. 

életév, a középiskolába lépés időpontja, illetve a középiskolás évek. A serdülőkor sokféle 

lelki zűrzavarát gyakran kísérik hangulatingadozások, „világfájdalmas”, depressziós 

epizódok, dühkitörések, az önértékelés, az identitás zavarai. Súlyosabb esetben azonban 

zavar keletkezik az interperszonális kapcsolatokban, az iskolai teljesítményben, és 

destruktív magatartásformák, deviáns folyamatok alakulhatnak ki. E nehézségek 

peremhelyzetet, szociálisvisszavonultságot, vagy túlzott izgatottságot, agresszivitást, 

beilleszkedési zavart válthatnak ki. 

 Fontos, hogy ezeket a súlyos deformitásokat az iskola a nevelés folyamatában kezelje, s 

megakadályozza a veszélynek kitett tanulók spontán kirekesztődését vagy túlzott negatív 

hangadását. 

 Az említett gyermekek többnyire: 

o a tanulmányi, kulturális, közösségi feladatrendszerrel kapcsolatban nem álló, 

megbízással nem rendelkező peremhelyzetű tanulók, 

o interperszonális kapcsolataik szerint gyakran kedvezőtlen szociometriai  státuszú 

tanulók, 

o a család értékközvetítő sajátosságai szerint problémás fiatalok, 

o a tanulmányi teljesítőképesség szerint egyetlen területen sem kimagasló diákok. 

 A devianciára hajló „másság” kezelése, a gyermekek „furcsa” viselkedése, az okok 

felismerése nehéz feladattal állít szembe minden pedagógust. 

 A zavar okát elsősorban az osztályfőnök tudja felderíteni, aki részben az érintettel, részben 

a szülőkkel együttműködve, illetve külső szakember segítségével találhat megoldást. Ha a 

kiváltó okok között a téves pályaválasztás, vagy iskolaválasztás a döntő, akkor határozottan 

javasolni kell a minél előbbi pályakorrekciót.  
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 Ezek a tanulók mindenki másnál jobban rászorulnak a sikerélményre, a többiek és a tanár 

figyelmére, elismerésére. A számonkérési rendszer sokszínűsége, a lehetőség, hogy minden 

tanuló többféle módon mutathassa meg tudását, érdeklődését, sikerhez juttatja azokat is, akik 

a hagyományos tanulmányi versengésben feltétlenül alulmaradnának.  

Pedagógiai eszközök, módszerek, tevékenységek a beilleszkedési nehézségek feloldására 

 Elsősorban az osztályfőnökök és a szaktanárok képesek a problémás tanulók felismerésére, 

segítésére. 

 Fontos lehet az osztályközösség segítőkészsége, toleranciája. 

 Szükség esetén igénybe kell venni minden külső és belső lehetőséget. Egy iskola dolgozói, 

tanárai nem biztos, hogy teljes egészében felkészültek a témából, ezért az nevelési és lelki 

tanácsadó szolgálat, esetleg hozzáértő szülő segítségét is igénybe kell venni. 

 Szociális segítő, szakember bevonása egyéni vagy csoportos formában a prevenció és a 

problémák kezelése érdekében. 

A program megvalósításának lehetséges területei 

 speciális osztályfőnöki órák, 

 szülői értekezletek, szülői tájékoztatók a nevelési problémákról, a devianciák veszélyeiről,  

  drog-, alkohol- és dohányzásellenes prevenciós foglalkozások tartása,  

  a kerületi közösségi terek, segítő szervezetek lehetőségeinek feltárása, kihasználása 

  felzárkóztató, pótló foglalkozások, 

 tanulás-módszertani, tanulástechnikai segítség nyújtása, 

 egyéni motivációkkal sikerélményhez való juttatás. 

 A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek 

 Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú 

kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, 

elkötelezettség. 

 A BGSZC Szent István Technikum és Kollégium mindig híres volt arról és büszke volt arra, 

hogy tanulói nagy számban indultak és nyertek tanulmányi versenyeken, sikeresen 

felvételiztek egyetemekre, főiskolákra. 

 A gazdasági, pénzügyi élet jelentős, elismert vezető szaktekintélyei, főiskolai, egyetemi 

tanárok kerültek, illetve kerülnek ki iskolánkból. 

 Ezek az eredmények annak következtében születhettek, hogy iskolánk mindig is elsőrendű 

feladatnak tekintette a tehetséggondozást, a valamilyen területen tehetséges vagy 

kiemelkedő képességű tanulók felkutatását, gondozását. 

 A tehetség, képesség kibontakoztatását elősegítő tevékenység ma is egyik legfontosabb 

területe oktató-nevelő munkánknak.  

 Ezen tevékenységünk első lépése a tehetségek kiválasztása, azonosítása, gondozása. Az 

iskolába jelentkező, már felvett tanulók többirányú mérése, megfigyelése. 
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Tanórai lehetőségek 

 Már a 9. osztálytól kezdve nagy gondot fordítunk alábbi tantárgyak tanítására és ha a létszám 

megengedi, osztálybontást alkalmazunk a következő tantárgyakból: matematika, 

informatika, angol nyelv, német nyelv. Kompetencia-fejlesztő foglalkozásokat tartunk a 9. 

osztályban matematikából és anyanyelvből. 

 Ezen kiemelt tantárgyak, tagozatok előzetesen meghirdetésre kerülnek kiadványainkban, s a 

tehetséges tanulók már így jelentkezhetnek ezekbe az osztályokba. 

Tanórán kívüli lehetőségek 

 felvételi előkészítők, 

 verseny előkészítők, 

 egyéni foglalkozások (kiadott feladatok megoldása, egyéni beszámolók, dolgozatok 

készítése, állandó versenyeztetés) 

 a vizsgakimenettel rendelkező tantárgyak/tantárgycsoportok esetében egyéni, illetve 

csoportos differenciálás alapján való felkészítés, 

 projektfeladatok beépítése a tantárgyi értékelésbe. 

Külső szervezetek bevonása 

 bankokkal, biztosítókkal, gazdasági vállalkozásokkal való együttműködés a gyakorlati 

ismeretek elsajátítására, 

 a jól tanuló tehetséges tanulók ösztöníjjal történő támogatása. 

A sajátos nevelési igényű tanulók esélykülönbségeinek csökkentésére szolgáló tevékenységek: 

 Iskolánk szakmai-pedagógiai tevékenysége során törekszik arra, hogy a társadalom tagjai 

közötti esélykülönbségek, illetve a társadalmi kirekesztés, szegregáció csökkenéséhez maga 

is hozzájáruljon. Minden tanuló - függetlenül attól, hogy milyen sérülés vagy egyéb ok miatt 

sajátos nevelési igényű - megkülönböztetés és elkülönítés nélkül vehet részt az intézményes 

nevelésben, oktatásban. Ennek a jogos elvárásnak eleget téve, iskolánk is vállalta a 

látássérült, a hallássérült, a diszlexiás, a diszgráfiás és a diszkalkuliás tanulók integrált 

nevelését az iskola adottságait is figyelembe véve.  

A SNI-s tanulók integrált nevelésének és oktatásának célja 

 Az integráció során a nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja az SNI-

tanulók szocializációja és a társadalomba való könnyebb beilleszkedés, integrációjuk 

segítése. 

 Az együttneveléssel lehetővé válik a többi tanulóval való együtt haladás, ami számukra 

motiváló és sikert jelenthet.  
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 A nem SNI-s tanulókban az integráció kialakítja az elfogadás, a tolerancia, az empátia 

képességét és a segítőkészséget. 

Eszközeink a sajátos nevelési igényű tanulók esélykülönbségeinek csökkentésére: 

A tanulási- tanítási és nevelési folyamatban 

 A tananyag differenciált feldolgozása, feldolgoztatása (önálló tanulás kialakítása), 

 A tanulók sokoldalú tevékenykedtetése,  

 Tanári módszertani, eszközrepertoár bővítése,  

 Egyénre szabott tanulási stílus és ütem figyelembevétele, 

 Tanári irányítás, koordinálás mellett együttműködő tanulási légkör biztosítása, 

 Egyéni, páros, csoportos feladatmegoldások gyakori alkalmazása, 

 A tanulók személyiségének fejlesztése, pozitív önképük kialakítása, 

 Pályaválasztási és pályaorientációs tevékenység, jövőkép megalapozása, 

 A szociális, közösségi életbe való beilleszkedés elősegítése. 

Oktatásszervezésben 

 Felzárkóztató, habilitációs, rehabilitációs foglalkozások szervezése, 

 Fejlesztő pedagógusok alkalmazása tanórán kívüli foglalkozások keretében, (fejlesztő 

tréningek), 

 Frontális, egyéni és csoport foglakozások, páros munka differenciált alkalmazása, 

 Továbbképzések keretében a szaktanárok felkészítése az SNI-s és BTM-s tanulókkal való 

foglalkozásra. 

Szabadidős tevékenységben 

 A sokszínű szabadidős tevékenységek során számtalan alkalom nyílik kötetlen formában 

a spontán, szabad beszédre, a beszédértés gyakorlására és a szocializációra. 

 0. nap 

 Kirándulások 

 Gólyanap 

 Színjátszó- és olvasókör 

 Sport foglakozások 

 Versenyek 

 DÖK rendezvények, Istvános nap 
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 Projektnapok 

 Tematikus hetek 

Speciális eszközök 

 Interaktív tábla, 

 Számítógép, laptop, 

 Projektor 

Kapcsolatok 

 Pedagógiai szakszolgálatok, pedagógia szakmai szolgálat, 

 Gyermekjóléti Szolgálat,  

 Iskola-, egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató,  

 Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthon, 

 Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Módszertani 

Intézménye és Diákotthona, 

 Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, 

 Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, 

 Országos Oktatási Integrációs Hálózat. 

 FESZGYI (Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága) 

A tanulóknak a szakképző intézményi döntési folyamataiban való részvételi joga 
gyakorlásának rendje 

 Az iskolában diákönkormányzat működik (DÖK) Tagja minden osztály választott 

képviselője. Az önkormányzat megválasztja a tisztségviselőit.  

 Működésének meghatározó tényezője tisztségviselőinek alkalmassága, rátermettsége, 

aktivitása. 

 Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, 

a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak 

szerint – diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület 

segíti. 

 A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával 

– saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik 

megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. A 

tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak 

létre. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és 

pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az 

intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. 
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 A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 c) az alapító okirat változtatásáról, 

 d) az intézmény átszervezéséről, 

 e) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 f) a házirend elfogadása előtt, 

 g) a tankönyvek kiválasztásának elveiről. 

A tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, az oktató és a szakképző intézmény 
partnerei kapcsolattartásának formái 

 A szülők, tanulók, iskolai pedagógusok, együttműködésének formái, továbbfejlesztésének 

lehetőségei. A nevelő és oktató munka segítése, a tanulók fejlődése és az intézmény 

működése érdekében élő kapcsolat van a tanári közösség és a szülők között. Az iskolában a 

szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében Szülői Szervezetet hoztak 

létre. 

Tevékenységük az alábbi együttműködést feltételezi: 

  kölcsönös és rendszeres információcsere, tájékozódás a középiskola nevelési, oktatási 

feladatairól, 

  a tanulók személyiségfejlesztésének, a családok nevelési feladatainak  összehangolása 

iskolánk hasonló irányú céljaival, 

  együttműködés a szülők és a tantestület között a szociálisan veszélyeztetett, és az életkori 

sajátosságokból eredő nehézségek leküzdésében, 

  a tehetséges, különleges képességű tanulók munkájának közös támogatása, menedzselése 

(pl. nyelvvizsgák, versenyek, külföldi ösztöndíj, pályázatok stb.), 

  közösen kell törekedni a nevelési célokban megfogalmazott erkölcsi normák 

elfogadtatására, a kulturált viselkedés kialakítására a deviáns magatartás megelőzésére, 

  biztosítani kell a szülői szervezet aktív részvételét az iskola közösségformáló és nemzeti 

öntudatra nevelő programjaiban, 

A szülői szervezet, az iskola és a kollégium együttműködésének formái, szintjei 

Középiskolai szinten 

 Az iskolavezetés és a Szülői Szervezet vezetősége közötti együttműködés az alábbi 

formákban valósul meg: 
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 kölcsönös részvétel az értekezleteken,  

 információcsere,  

 nevelési, oktatási programok megbeszélése, véleményezése,  

 elismerések, fegyelmik kérdése 

A tantestület (az osztályfőnöki munkaközösség felelős tanára) és a Szülői Szervezet választmánya 

közötti együttműködés formái: 

 fórumok,  

 viták,  

 értekezletek.  

o A kapcsolattartás folyamatos, feladatokhoz és határidőkhöz kötött.  

o Témái: az életkori sajátosságok, a pályaválasztás, deviáns jelenségek, az iskola és a 

család viszonya.  

Osztályok szintjén (osztályfőnökök koordinálásával) történő közös tevékenység együttműködési 

formái: 

 szülői értekezletek, 

 szaktanári fogadó órák, 

 osztálykirándulások, osztály programok, 

 rendezvények, kulturális programok, 

 egyéni beszélgetések szülő, tanuló és az osztályfőnökök között, 

 ünnepségek, versenyek, 

 sportrendezvények. 

A tanuló szintjén 

 A diák személyiségével, tanulmányi előmenetelével, családi gondjaival, egy konkrét 

feladattal, egy helyzettel kapcsolatban a család, a tanuló együttműködése az 

osztályfőnökkel, a szaktanárokkal, a kollégiumi nevelőkkel. A kapcsolatfelvételt, a 

kapcsolattartást szükség szerint bármely fél kezdeményezheti.  

Formái:  

 egyéni foglalkozások, 

 beszélgetések,  

 telefonos és írásos kapcsolatok. 

Az együttműködés újabb lehetőségei, fejlesztési irányai: 
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- a piaci igényekhez alkalmazkodó szakemberképzés együttes tervezése, 

- a szülői szervezet és a Tanoda Jobbító Alapítvány közötti kapcsolat új területekkel 

történő színesítése. 

A Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat együttműködése 

 A szülők figyelemmel kísérik gyermekeik baráti körét, közös programokkal segítik 

személyiségfejlődésüket és az iskolai munkát (színházlátogatás, kirándulás, egyéb  

 alkalmak); 

 Szülői segítség az ISTVÁNOS NAP rendezvény lebonyolításában; 

 Szülői közreműködés programok összeállításában. 

A tanulmányok alatti vizsga szabályait, valamint a szóbeli felvételi vizsga 
követelményei 

20/2012 EMMI rendelet 64. §-a szerint (1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és 

érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán 

nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) 

alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni 

kell. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha 

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) az 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt vizsgázik. 

(3) Egy osztályozó vizsga – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott 

tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év 

lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

(4) Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában – a szakképzésre vonatkozó 

rendelkezések szerint – szervezett beszámoltató vizsga is. 

(5) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja. 

(6) A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról 

neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel 

eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a 

vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető 

vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató engedélyezheti, hogy 
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a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. 

A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolításának részletes szabályait a 20/2012. (VIIII.31.) 

EMMI rendelet határozza meg, az iskola Házirendje leírást tartalmaz erről.  

Osztályozóvizsgát kell tennie annak a tanulónak, akinek az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen meghaladja a 9-13. évfolyamon a kettőszázötven tanítási órát, és emiatt a tanuló 

teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető. 

Osztályozóvizsgát kell tennie annak a tanulónak egy adott tantárgyból, aki a tanítási órák 

30%-áról hiányzott, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 

értékelhető.  

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félévben meghaladja a meghatározott mértéket, 

és emiatt érdemjeggyel nem volt értékelhető, félévkor is osztályozóvizsgát kell tennie, 

amennyiben ezt a nevelőtestület engedélyezte.  

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához osztályozóvizsgát kell tennie annak a 

tanulónak, aki magántanulói státuszban van, tehát felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon 

való részvétel alól. 

Osztályozó vizsgát kell tenni azoknak a tanulóknak is, akik előrehozott érettségi vizsgát 

szeretnének tenni egy-egy tantárgyból. 

A tanuló és szülője/gondviselője a tanév helyi rendjében szabályozottak szerint értesítést kap 

az osztályozóvizsga letételének feltételeiről és tematikájáról. Az osztályozóvizsga 

vizsgabizottság előtt zajlik. 

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

harmincadik napig, az 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély megadását 

követő öt napon belül 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. 

Ha a tanuló a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, 

javítóvizsgát tehet. 

A tanuló – kiskorú tanuló szülője/gondviselője aláírásával – a bizonyítvány átvételét követő 

15 napon belül kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen. 

Különbözeti vizsgát kell tenni annak a tanulónak, aki más iskolából való átvétellel létesít 

tanulói jogviszonyt, amennyiben a tanulmányaiban a bizonyítvány alapján különbség 

állapítható meg. 

Ha a tanuló az osztályozó vizsgáról vagy a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távolmaradt, 

vagy azt nem fejezte be; illetve az előírt időpontig nem tette le; vagy elégtelen osztályzatot 

kapott, akkor a javítóvizsga letételével folytathatja a tanulmányait. 

Ha a tanuló javítóvizsgáról igazolatlanul távolmaradt, a vizsgabizottság a vizsgát 

eredménytelennek nyilvánítja. 

Az iskolánk által szervezett felvételi eljárás két fordulóból áll. Az írásbeli mellett szóbeli 

meghallgatást tartunk, ahol a tanulók kommunikációs és logikai készségét értékeljük. A 

meghallgatás pontos időpontjáról levélben értesítjük a felvételizőket, illetve azt a 

honlapunkon közzé tesszük. A tanulók a szóbeli beszélgetésen az iskola felvételi 

szabályzatában meghatározott pontértéket érhetnek el.  
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A felvétel és az átvétel helyi szabályait és a tanulói felvétel, átvételi kérelmek 
teljesítése – az Nkt. -ben foglalt előírások keretein túli – sorrendjére vonatkozó helyi 
szabályok 

A kilencedik évfolyamos beiskolázás során a felvételi rangsorban pont-egyenlőség esetén az 

a tanuló kerül előrébb, aki az általános iskolából több pontot hozott. Amennyiben ekkor is 

egyenlőség áll fenn, akkor a közös felvételi dolgozatok eredménye dönt. (Ha minden 

pontszáma azonos a tanulóknak, akkor névsorban vesszük be őket a felvételi rangsorba.) 

Átvétel esetében a kérelmet benyújtó tanuló tanulmányi előmenetelét igazoló bizonyítványok, 

dokumentumok vizsgálata után kerül megállapításra az esetleges különbözeti vizsga-tételi 

kötelezettség. Amennyiben ez aránytalanul nagy terhet jelent a kérelmező számára, az iskola 

elutasíthatja az átvételét. 

Az átvételi kérelmet az iskola abban az esetben is elutasíthatja, ha a kérelmező tanulmányi 

eredménye gyenge (pl. korábbi években évismétlésre bukott, vagy félévi eredménye valamely 

tantárgyból elégtelen). 
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Oktatási program 

A kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó 
tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon 
választható foglalkozások megnevezése, száma 

A 2016. szeptembertől beiskolázott tanulók közismereti képzése az 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet 14. melléklete szerint történik felmenő rendszerben (Kerettanterv a szakgimnáziumok 

9-12. évfolyama számára). 

A 2018. szeptembertől beiskolázott tanulók közismereti képzése az 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet 14. melléklete szerint történik felmenő rendszerben (Kerettanterv a szakgimnáziumok 

9-12. évfolyama számára). 

Ugyanezen rendelet 7.1. Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve kerül alkalmazásra a 2017. 

szeptemberében nyelvi előkészítő évfolyam a négy osztályos középiskolai nevelés-oktatás előtt). 

A beiskolázott tanulók a közgazdasági ágazati képzésben folytatják tanulmányaikat. 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 

3. § (1) A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A tanuló 

kötelező és választható tanítási óráinak összege – a (4) – (7) bekezdésben foglalt eltérésekkel – 

egy tanítási héten legfeljebb a) az első–harmadik évfolyamon huszonnégy, b) a negyedik 

évfolyamon huszonöt, c) az ötödik és a hatodik évfolyamon huszonnyolc, d) a hetedik és a 

nyolcadik évfolyamon harminc, e) a kilencedik–tizenharmadik évfolyamon harmincnégy óra 

lehet.” 

(7) A nyelvi előkészítő évfolyamon a) a heti tanórai foglalkozások száma legalább harminc, 

legfeljebb harminckettő lehet b) idegen nyelv tantárgy esetében heti tizennyolc, a digitális kultúra 

tantárgy esetében heti három, a testnevelés tantárgy esetében heti öt tanórai foglalkozást kell 

biztosítani, továbbá heti négy-hat tanórát képességfejlesztésre kell fordítani 

A közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 
megvalósításának részletes szabályai 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

A 2020/21-es tanévben a 9. évfolyamon heti 4, a 10. évfolyamtól felfelé kimenő rendszerben heti 

5 testnevelés óra segítséget ad a tanulók fizikai állóképességének növelésére és az egészséges 

életmódra nevelésre. A tanítás után a délutáni foglalkozások keretében a tanulóknak módja van 

különböző sportágak közül választani. Az iskola történetének hagyománya a kapcsolat a sporttal 

és az egészséges életmódra neveléssel, melyet jól mutat, hogy tanulóink mintegy fele aktív, 

igazolt sportoló. 
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A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében az oktatóválasztás 
szabályai 

A tanuló válasszon – érdeklődésének megfelelően – a válaszható tantárgyak, foglalkozások közül 

minden tanév május 15-ig, ill. szeptember 15-ig. 

Vegyen részt a szakkörökön, önképző körök munkájában, tagja legyen iskolai, művelődési, 

művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek – ha a törvény másképp nem rendelkezik. 

A választható foglalkozásokat a foglalkozást vezető tanár személyének megnevezésével 

hirdetjük meg. 

Azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése, amelyekből a szakképző 
intézmény tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését a 
szakképző intézmény kötelezően vállalja, továbbá annak meghatározása, hogy a 
tanulók milyen követelmények teljesítése mellett melyik választható érettségi 
vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát 

Az érettségi vizsgán a tanuló a következő vizsgatárgyakból ad számot tudásáról: 

a) magyar nyelv és irodalom, 

b) történelem, 

c) matematika, 

d) idegen nyelv  

e) kötelezően választandó komplex ágazati vizsgatárgy: 

 közgazdaság ismeretek 

vagy 

 sport ismeretek 

Amennyiben a középiskola központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyból érettségi 

vizsgára történő felkészítést kíván biztosítani, középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés 

esetén legalább százharmincnyolc órát, emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés esetén 

pedig legalább kettőszázhetvenhat órát a felkészítésre helyi tantervében biztosítania kell 

(100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról). 

A középszintű érettségi vizsga témaköreinek meghatározása 

A közép- és emeltszintű érettségi vizsga tantárgyankénti követelményeit a 100/1997. (VI. 13.) 

Korm. rendelet második része tartalmazza. Az érettségi vizsgára való felkészítés a kerttantervi 
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rendelet és az érettségi vizsgát tartalmilag tartalmazó rendeletek figyelembevételével folyik 

iskolánkban.  

A végzős tanulók és az iskolánkba jelentkező egy-egy tantárgyból érettségi vizsgát tenni 

szándékozók az iskola honlapjáról is tájékozódhatnak az érettségi vizsgák tantervi 

követelményeiről, a vizsgaleírásokról és a témakörökről.  

Érettségi témakörök 

Az aktuális érettségi vizsgára vonatkozó szabályokat az érettségi vizsga részletes 

követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet és az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról 

szóló 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet tartalmazza. Iskolánk az érettségi felkészítést ezek 

alapján végzi és honlapján közzéteszi a témaköröket. 

A kerettantervi kötelező foglalkozásokon túli tanórai foglalkozások tananyaga korrepetálások, 

szakkörök és egyéni foglalkozások esetén kapcsolódik a kerettantervi tartalmakhoz. Annak 

gyakorlását és elmélyítését szolgálja. A foglalkozások óraszáma az igényeknek megfelelően 

alakul.  

A 11. és 12. évfolyamon az alábbi választási lehetőségeket kínáljuk tanulóinknak emeltszintű 

felkészítésre  

történelem 

matematika 

angol nyelv 

német nyelv 

közgazdaság ismeretek 

Fenti tantárgyakhoz kötelezően nem írunk elő a már meglévőkön túli tankönyvet és segédletet. 

A foglalkozást tartó kolléga ajánlott feladatgyűjteményt vagy segédletet jelölhet meg. Az 

emeltszintű érettségire jelentkezőket tantárgyanként heti két órában készítjük fel.  

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 
kiválasztásának elvei figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele 
biztosításának kötelezettsége 

Iskolánk ezt a feladatot a hatályos rendelkezések betartásával alábbiak szerint végzi. 

(A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet alapján). A szaktanárok évfolyamonként és 

tantárgyanként egyeztetve a központi tankönyvjegyzék alapján, meghatározott határidőre (a 

jogszabályban meghatározott központi rendelési határidő) kiválasztják és javasolják a 

tantárgyanként alkalmazandó tankönyveket, egyéb segédleteket.  

A rendelés összeállításakor be kell tartani az évfolyamok tantervi egymásra épülését, az adott 

tanévben rendelkezésre álló kereteket. A könyvtári és tanári példányok biztosítása is ebben a 

folyamatban történik.  
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A1092/2019. (III. 8.) Korm. határozatértelmében a nappali rendszerű alap-és középfokú iskolai 

oktatásban részt vevő valamennyi tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül, alanyi jogon 

térítésmentesen kapja a tankönyveket.  

A 2020/2021. tanévtől a térítésmentes tankönyvellátás a köznevelés nappali rendszerű iskolai 

oktatásában a 10-12. évfolyamos tanulókra, valamint a köznevelés nappali rendszerű iskolai 

oktatásában az első szakképesítés megszerzése során a 13-16. szakképzési évfolyamokra kerül 

kiterjesztésre együtemű bevezetéssel. A tankönyvek megrendelését az oktatási intézmény végzi, 

ezzel kapcsolatban a szülőknek és a diákoknak sincs tennivalójuk. Az iskola részére 

tankönyvtámogatás céljára juttatott összegből megvásárolt tankönyv az iskola tulajdonába, az 

iskolai könyvtár állományába kerül. 

Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei 

Az aktuális érettségi vizsgára vonatkozó szabályokat az érettségi vizsga részletes 

követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet és az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet tartalmazza. Iskolánk az 

érettségi felkészítést ezek alapján végzi és honlapján közzéteszi a témaköröket. 

A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 
ellenőrzési és értékelési módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái 

Az értékelés alapjául az érvényben levő Nemzeti alaptanterv, illetve az adott kerettantervben, 

valamint a ráépülő helyi tantervben megfogalmazott fejlesztési célok és feladatok szolgálnak. Az 

értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés módjainak (a tanítás, a 

kiemelt fejlesztési területek eredményességének) vizsgálata. A változatos tanári közvetítésmód, 

illetve tanulói tevékenységformák teszik lehetővé, hogy a tanári értékelés eljárásai is 

változatosak, többféle szempontot ötvözőek legyenek. A kerettantervben a tovább haladás 

feltételei című fejezet évfolyamonként közli azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a 

diákoknak fejlődést kell elérniük. A tovább haladás feltételeiben megfogalmazottak azonban 

nem a minimumkövetelményt tartalmazzák, semmiképpen sem azonosak az elégséges/elégtelen 

határok megvonásával. A tovább haladás feltételei elsősorban a legfőbb fejlesztési-képzési 

feladatok teljesülése révén elvárható teljesítményeket nevezik meg. Tájékoztatásul szolgálhatnak 

arra, hogy amíg a tanulócsoport ezeket a követelményeket nem tudja teljesíteni, addig a szabadon 

tervezhető 10%-os keret terhére ne új anyagot tervezzen a szaktanár, hanem ezek gyakorlását 

akár az egész osztálynak, akár differenciáltan a valamelyik feltételben elmaradt tanulóknak.  

Az értékelési alkalmak (pl. évközi dolgozatok, projektmunkák, szóbeli prezentációk) 

megtervezése, az értékelt teljesítmények jellegének, valamint az értékelési kritériumoknak a 

világos, egyértelmű, következetes közlése a tanár feladata.  

Az értékelés jellegét, tartalmi kritériumait alapvetően meghatározza, hogy fejlesztő vagy 

szummatív (összegző, egy-egy folyamatot lezáró) típusú értékelésről van-e szó. A tanárnak a 

tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. E folyamatos értékelői 

magatartás egyik lehetősége a fejlesztő értékelés, amely ígéretes eljárás a tanulók motiválására, 

önismeretük, feladattudatuk erősítésére. A fejlesztő értékelés általában személyre szóló, 

ugyanakkor tárgyszerű, hiszen az adott tanulói teljesítmény konkrét összetevőre (erényeire, 

hiányosságaira, a továbblépés lehetőségire) összpontosít. Formája gyakran szóbeli kommentár, 

a tanuló teljesítményeihez fűzött írásos megjegyzés. „Üzenete” tehát nem a minősítés, hanem a 
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tanuló fejlődésének segítése. Hatásának érvényesülésében fontos a következetes, érzelmileg 

elfogadó, bátorító tanári hozzáállás. 

Az értékelés főbb szempontjai 

Milyen mértékben értette meg és sajátította el a tananyagtartalmakat (pl. ismereteket, 

fogalmakat, összefüggéseket) a tanuló 

Mennyire funkcionálisan, illetve mennyire önállóan tudja a tananyagtartalmakat alkalmazni 

feladathelyzetben, problémamegoldásban, kérdésfeltevésben, érvelés során, reflexió 

megfogalmazásában, állásfoglalás kialakításában 

Mennyire és milyen minőségben képes önálló kifejtésre (pl. a tanult, megértett fogalmak 

indokolt, önálló használatára; különféle elemzési, értelmezési eljárások alkalmazására; 

következtések, értelmezések indoklására; érvek felkutatására és rendszerezésére; 

véleményének megfogalmazására szóban és írásban, különböző műfajokban (pl. 

hozzászólás, kiselőadás, kommentár, elemzés, magyarázat, kifejtés, értekezés) 

Milyen mértékben és hogyan vesz részt a közös tanulási folyamatban (csoportmunkában, 

projektmunkában, múzeumi és könyvtári órákon, közös értékelésben, vitákban, 

értelmezésekben, drámajátékban) 

A tanulói teljesítmények értékelésének lehetőségei 

A tanulók teljesítményének osztályzattal történő értékelése a tanórai tanulói tevékenységek 

szóbeli és írásbeli értékelése alapján történhet, így például: 

szövegek, jelenségek, problémák írásbeli vagy szóbeli kifejtése, értelmezése adott 

témakörben adott vagy önállóan választott szempont alapján; 

írásbeli vagy szóbeli beszámoló egy-egy témakörben a megadott szempontok, vagy önálló 

gyűjtés alapján; 

kiselőadás, önálló anyaggyűjtés előadása (adott és/vagy a tanuló által választott 

szempontokkal, adott időkeretben); 

szituációs játékok (történetek, jelenetek, improvizációk) eljátszása;  

vitaszituációkban való részvétel;  

évközi dolgozatok megírása meghatározott szempontok alapján (pl. a fogalomhasználat 

minősége) minősítés céljából;  

tematikus, témazáró feladatsorok, amelyek átfogó ismeretekre és képességekre 

irányulnak, a minősítés és a tanári folyamat kontrollja céljából;  

projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése; 

belső és külső vizsgák az ellenőrzés, a minősítés és a tanítási kontroll céljából. 

A tanári értékelés mellett a középiskolában más hatékony formák is érvényesíthetőek, így a 

tanulók önértékelése (pl. a saját kiselőadás, fogalmazás). A diáktársak is felléphetnek az 

értékelő szerepében. 
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A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Az Nkt. meghatározza az egyes évfolyamok maximális heti óraszámát, ez keretet ad a 

csoportbontások meghatározására. Szintén törvényi meghatározottságú az az iskolai időkeret, 

amely magában foglalja az óratervi órákon túli foglalkozásokat.  

Iskolánkban a kötelező érettségi tárgyak teljes vagy részbeni heti óraszámát tartjuk 

csoportbontásban. Az idegen nyelv tanulásának megkezdésekor felmérjük a tanulók nyelvi 

felkészültségét és ez alapján készül a csoportbeosztás.  

A tanulók csoportbeosztása a szülő/tanuló kérésére vagy a tanár javaslatára – a szülő egyetértése 

esetén – félévkor vagy tanév végén indokolt esetben megváltoztatható.   

Iskolánk törekvése a gyengébb képességű és szorgalmú, hátrányos helyzetű vagy halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint a tehetséges tanulók tanulmányi munkájának, előmenetelének 

segítése. Ezt a célt szem előtt tartva szervezzük a tantárgyi korrepetálásokat, szakköröket és 

egyéni foglalkozásokat, valamint a tehetséggondozásra is alkalmat adó emelt szintű érettségire 

felkészítést. 

A végzettség nélküli korai iskolaelhagyás, illetve a lemorzsolódás mértékének csökkentése 

céljából a kooperatív, tanulócsoportokban megszervezett munkaformát részesítjük előnyben a 

veszélyeztetett tanulók felzárkóztatása, fejlesztése érdekében. Ezen munkaformát alkalmazzuk a 

következő alábbiakban megnevezett esetekben: 

  szociális értelemben a hátrányos helyzetű (HH) vagy a halmozottan hátrányos helyzetű 

(HHH) kategóriába sorolható tanulóknál, illetőleg a sérülékeny társadalmi csoportokba 

tartozó diákok esetében, 

  nevelési szempontból az SNI kategóriába sorolt sajátos nevelési igényű, illetve a BTMN 

kategóriába tartozó beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal, nehézségekkel 

küzdő gyermekeknél, 

  tanulmányi teljesítmény, előrehaladás, illetve a tanuláshoz való viszony szerint az 

átlagnál alacsonyabb kompetenciamérési eredményekkel, romló vagy alacsony szintű 

tantárgyi átlageredményekkel, illetve a bukás veszélyével bíró vagy évismétlő tanulóknál, 

  további veszélyeztető tényezők szempontjából az iskolától és a tanulástól elidegenedett 

tanulók, akiknek az igazolatlan hiányzásaik száma magas, kritikus mértékű, vagy 

szorgalmi szintjük, tanuláshoz való hozzáállásuk alacsony szintű, magatartásukat tekintve 

nem megfelelően viselkednek, illetve az iskolai kudarcok terén érintett diákok,  

  haladási fázist alapul véve, akik hátrányokkal indulnak, ezáltal hátránykompenzációra 

szoruló tanulók, illetőleg a tehetséggondozásra érdemes diákok. 

Jó alkalom a tehetséggondozásra a központi tantárgyi tanulmányi versenyek rendszere 

(ÁSZÉV, OKTV, SZKTV, Kenguru, Arany Dániel matematika verseny stb.). Ezekre a 

versenyekre iskolánk tanulóit rendszeresen felkészítjük, és eredményeik nemcsak a tanulók 

számára jelentenek sikert, de öregbítik iskolánk hírnevét is.  

Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programok, tevékenységek 

Törvényi háttér 

A közoktatási törvény módosításával az iskolai egészségnevelés, egészségfejlesztés jogszabályi 

feladatai a törvényben is megjelentek.  
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Helyzetkép, helyzetelemzés 

Az iskola működése egészségnevelési szempontból 

Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jóllét állapota. Nem 

statikus állapot, hanem folyamat, amelynek állomásai nagyrészt tanulással ismerhetőek fel. 

A család mellett az iskola az az intézmény, amely a legtöbbet tehet és tesz is a tanulók 

egészségéért vagy éppen annak ellenében. 

Erőforrások 

 Nem anyagi erőforrások 

Ide számíthatók az iskola vezetése, tanárai (együttesen és különböző 

munkaközösségekben tevékenykedve), az iskolaorvosi szolgálat, az intézmény 

adminisztratív és technikai dolgozói, a diákok és családi hátterük.  

Az iskola vezetése tervezi, szervezi, értékeli és minősíti az egészségnevelési 

programokat. Megteremti az anyagi forrásokat, kapcsolatrendszerét felhasználja az 

iskolán kívüli világ lehetőségeinek integrálására.  

A tanárok feltérképezik az oktatott tárgyaikhoz kapcsolódó tartalmakat, beépítik azt az 

oktatási folyamat egészébe. Személyes magatartásukkal, példaadással és odafigyeléssel 

sokat tehetnek annak érdekében, hogy az egészséges környezethez való jog 

maradéktalanul megvalósulhasson, az egészség mint alapvető emberi és közösségi érték 

épüljön be tanulóink értékrendjébe. 

Az iskolaorvosi szolgálat feladata elsősorban az egyéni egészség-megőrzés útjának 

megmutatása a tanulók számára.  

Az iskola adminisztratív és technikai dolgozói feladata a barátságos, tiszta és 

ökonomikus tanítási-nevelési környezet megteremtése, a balesetveszélytől mentes, 

egészséget nem veszélyeztető tárgyak beszerzése és karbantartása, az egészséges 

táplálkozásnak a megvalósítása. 

A tanulók valamennyien érintettek, részt vehetnek a programok megvalósításában mint 

hallgatóság, de fontosabb, hogy tevékeny, cselekvő részvétel lehetősége nyíljék meg a 

számukra akár az iskolán belül, akár azon kívül is. A diákok felnőtt társadalommal 

szembeni partnerségét mint nevelési eszközt fel kell használni a szemléletformálásra, 

hiszen, ha el tudjuk hitetni, hogy fontos és értékes minden egyes tanuló véleménye és 

igyekezete, kevesebb közömbösség és több cselekvés jellemzi őket a saját és a mások 

egészsége megóvása érdekében is. 

A szülők, a család és a kortárs közösség alkotják tanulóink hátterét. Ez a háttér nem 

feltétlenül szolgál jó például az egészségtudatos viselkedés megteremtésében.  Fontos, 

hogy a szülők ismerjék meg az iskola egészségnevelési törekvéseit, és hogy elhitessük 

velük, ez legalább olyan fontos elsajátítandó készség-képesség, mint azok az ismeretek, 

amelyeket a tananyagok hagyományosan tartalmaznak. 

A kortársi közösségek olyan értékeket közvetítenek, amely az egyén fontosságáról, 

elfogadottságáról szólnak. Azok a gyerekek találják meg önmagukat kizárólag ilyen 
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közösségekben, akiket sem a családban, sem az iskolában nem érnek én-erősítő 

élmények. A környezeti és egészségvédelmi nevelés éppen azzal lehet több, mint a 

hagyományos oktatási-nevelési formák, hogy az egyén fontosságáról, a cselekvő 

részvételről szólnak, és ez által felveszik a küzdelmet a közömbösséggel, a 

tehetetlenséggel szemben. 

 Tárgyi-anyagi erőforrások 

Iskolánk az országos átlaghoz képest jól felszerelt, IKT-eszközökkel jól ellátott, ezek 

megléte az információkhoz való hozzájutás záloga. Vonzó testnevelési programok, 

konditerem, testedzésre szolgáló különórák, edzési lehetőségek állnak a tanulók 

rendelkezésére.  

Iskolán kívüli együttműködés 

A fenntartó határozza meg intézményünk profilját és költségvetését, így a vele való 

együttműködés az egészségnevelési program megvalósítása szempontjából is döntő. Az 

iskola vezetésének feladata, hogy az egyeztetések során elérje az optimális helyzet 

megteremtését.  

Az egészségneveléssel is foglalkozó intézmények közül iskolánk számára kiemelkedően 

fontosak a klinikák, egészségvédelmi intézetek, ifjúsági szerveződések. A tanórai és az azon 

kívüli egészségnevelési programokat színesebbé, tartalmasabbá teszi, ha tanulóink 

megismerkednek ezen intézmények működésével, az általuk nyújtott szolgáltatásokkal. 

A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segíthetik közvetlenül 

egészség- nevelési munkánkat. Közvetetten az állampolgári felelősségről, a cselekvő 

részvételről szólnak, így megkönnyítik tanulóink egészségtudatos magatartásának 

kialakulását, fejlődését. 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A tantestület minden tagjának kötelessége betartani az egyenlő bánásmódra és 

esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítani a diszkriminációmentes oktatást, 

nevelést, a befogadó és toleráns légkör kialakítását. A tanári továbbképzések alkalmával 

minden tanár számára lehetőség nyílik az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteket bővítő 

képzéseken való részvételre. Az esélyegyenlőség sérülése esetén a nevelőtestület minden 

tagjának kötelessége jeleznie azt.   

A tanuló jutalmazásával összefüggő szabályok 

A jutalmazás alapelvei 

A tanulóközösségek vagy az egyes tanulók tanulmányi, sport, kulturális, vagy egyéb 

közösségi munkában elért jó eredménye alapján, ill. huzamosabb ideig tartó példás magatartás 

és szorgalom alapján jutalomban részesíthetők. Az egyes tanulók jutalmazásának lehetőségei: 
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a) Osztályfőnöki dicséret: az osztályfőnök saját tapasztalata vagy szaktanári javaslat 

alapján a tanulót példaként állítja az osztályközösség elé és dicséretét az ellenőrző 

könyv/e-napló útján indoklással a szülőnek is tudomására hozza. 

b) Igazgatói dicséret: az igazgató azt a tanulót, aki iskolája vagy osztálya jó hírnevét 

teljesítményével növeli, dicséretben részesítheti, és erről a szülőket értesíti. 

c) Szaktárgyi dicséret, nevelőtestületi dicséret: az osztályban tanító tanárok határozata 

alapján az osztályfőnök megdicsérheti a kötelességét egy félév során példamutatóan 

teljesítő, kiváló tanulmányi eredményt elért tanulót, és ezt félévkor a félévi értesítőbe, 

a tanév végén a törzskönyvbe és a bizonyítványba bejegyzi. A dicséretben részesült 

tanulókat oklevéllel, jutalomkönyvvel is jutalmazhatja a nevelőtestület.  

d) Istvános Plakett: az igazgató azt a végzős tanulót, aki az iskolája vagy osztálya jó 

hírnevét teljesítményével növelte, a plakett kiadásával jutalmazhatja.  

e) „Jó tanuló - Jó sportoló” vándorkupa a Tanoda Jobbító Alapítvány adományozza 

kiemelkedő tanulmányi és sportteljesítmény esetén, a tanév végén egy fiú és egy lány 

részére. Ha ugyanaz a tanuló 3-szor elnyeri, végleg a tulajdona lesz. 

f) 6. Tanulmányi, versenyek, pályázatok, vetélkedő helyezettjei: az a tanuló, aki az 

OKTV, SZÉTV stb. versenyen, házi tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt ér 

el, igazgatói dicséretben részesül. 

g) 7. Jutalomban részesül, aki a tanév során, egyetlen órán sem hiányzott. 

h) 8. Közösségi munkáért dicséretben részesül az a tanuló, aki kiválóan végzi a rábízott 

közösségi feladatokat, vagy kiemelkedő szakköri tevékenységet végez. Az elismerést 

az osztályfőnök, az igazgató vagy a diákönkormányzatot segítő pedagógus adja. 

A közösségek jutalmazása: 

Az iskola érdekében kiemelkedő eredményt elért közösséget (irodalmi színpadot, énekkart, 

sportkört, vagy más csoportot) csoportos jutalomban lehet részesíteni (osztálykiránduláshoz 

pénzbeli hozzájárulás, színház-, mozijegy, múzeumi belépőjegy stb.). 

Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítéshez az emelt szintű oktatásban 
alkalmazott fejlesztési feladatokat és követelményeket a közismereti kerettanterv és 
az érettségi vizsga általános és részletes követelményei alapján 

Az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendjét és 

a tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételeit. 

(1) A szakképző intézmény szakmai programja a tanítási év közben történő értékelés során 

lehetővé teheti a tanuló kompetenciaalapú értékelését is, amelyhez kapcsolódóan az 

értékelésnél az Szít. 60. § (3) bekezdése alapján alkalmazható érdemjegyeknek való 

megfelelés szabályait meghatározza. 

(2) A tanuló félévi és év végi osztályzatait 

a) évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy 

b) a tanulmányok alatti vizsgán nyújtott teljesítménye 

alapján kell megállapítani. 
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(3) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

a) felmentették a foglalkozáson való részvétele alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál 

Rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) az e rendeletben meghatározott időnél többet mulasztott, és az oktatói testület 

döntése alapján osztályozó 

Vizsgát tehet, 

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt vizsgázik. 

A tanuló juttatásai  

Az iskola a Szkt. 59. § (1) bekezdés, a 170. § és a 171. § (1) az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) 

pontja szerint jár el: 

Az Szkt. 59. § (1) bekezdéséhez 

170. § Az Szkt. 59. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és 

támogatás alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi 

összege. 

171. § 

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

a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának öt százaléka, a 

szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tíz százaléka, 

b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának 

ba) öt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok 

átlaga 2,00–2,99 között van, 

bb) tizenöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok 

átlaga 3,00–3,99 között van, 

bc) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott 

osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van, 

bd) harmincöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott 

osztályzatok átlaga 4,49 fölött van. 

(2) Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának öt 

százaléka. 
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Egészségfejlesztési program 

1) A teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen az oktatók a 

szakképző intézményben végzett tevékenységet és a tanuló, kiskorú tanuló törvényes 

képviselője részvételét a szakképző intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a tanuló 

egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 

2) A szakképző intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a tanuló 

egészséghez, biztonsághoz való joga alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő 

feladatokra, amelyek különösen 

a) az egészséges táplálkozás, 

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

f) a személyi higiéné 

területére terjednek ki. 

3)  A szakképző intézményben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a tanulók 

biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a szakképző intézményben 

megvalósuló átfogó prevenciós programokba. 

4) A szakképző intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, 

nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a szakképző intézmény 

szakmai programjának részét képező egészségfejlesztési program keretében. Az 

egészségfejlesztési programot az oktatói testület az iskola-egészségügyi szolgálat 

közreműködésével készíti el. 

5) A szakképző intézmény az oktatón és az iskola-egészségügyi szolgálatot ellátó szakemberen 

kívül csak olyan szakembert vagy szervezet programját megvalósító személyt vonhat be 

kötelező foglalkozás, egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós 

tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik az egészségügyért felelős 

miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával. 

6) Az igazgató az egészségfejlesztési és prevenciós programok kiválasztásánál beszerzi 

a) az iskolapszichológus, 

b) az iskola-egészségügyi szolgálat, továbbá 

c) ha működik, a helyi vagy megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

véleményét. 

7) A szakképző intézményben megvalósuló teljes körű egészségfejlesztés módszertani 

útmutatóját az egészségfejlesztésért felelős országos intézet dolgozza ki. 
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Képzési program 

A választott kerettanterv megnevezése: 

A 2016. szeptembertől beiskolázott tanulók közismereti képzése az 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet 14. melléklete szerint történik felmenő rendszerben (Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-

12. évfolyama számára). 

A 2018. szeptembertől beiskolázott tanulók közismereti képzése az 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet 14. melléklete szerint történik felmenő rendszerben (Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-

12. évfolyama számára). 

Ugyanezen rendelet 7.1. Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve kerül alkalmazásra a 2017. 

szeptemberében (nyelvi előkészítő évfolyam a négy osztályos középiskolai nevelés-oktatás előtt). 

A beiskolázott tanulók a közgazdasági ágazati képzésben folytatják tanulmányaikat. 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 

3. § 

(1) A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A tanuló kötelező 

és választható tanítási óráinak összege – a (4) – (7) bekezdésben foglalt eltérésekkel – egy 

tanítási héten legfeljebb a) az első–harmadik évfolyamon huszonnégy, b) a negyedik 

évfolyamon huszonöt, c) az ötödik és a hatodik évfolyamon huszonnyolc, d) a hetedik és a 

nyolcadik évfolyamon harminc, e) a kilencedik–tizenharmadik évfolyamon harmincnégyóra 

lehet.” 

(7) A nyelvi előkészítő évfolyamon a) a heti tanórai foglalkozások száma legalább harminc, 

legfeljebb harminckettő lehet b) idegen nyelv tantárgy esetében heti tizennyolc, a digitális 

kultúra tantárgy esetében heti három, a testnevelés tantárgy esetében heti öt tanórai foglalkozást 

kell biztosítani, továbbá heti négy-hat tanórát képességfejlesztésre kell fordítani 
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ÓRATERV 

2018. szeptembertől a 2016-ban és 2017-ben beiskolázott tanulók számára 

Közgazdaság ágazat 

Tantárgy/évf. (óra/hét) 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 4  4  4  4  

Művészetek     1    

Történelem 2  2  3  3  

Etika       1  

Idegen nyelv 4  4  4  4  

Matematika 3  3  3  3  

Kötelező komplex természettudományos 

tantárgy 
3        

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Földrajz   2  2  2  

Informatika 2  2      

Osztályfőnöki 1  1  1  1  

Testnevelés 3  3  3  3  

Mindennapos testnevelés 2  2  2  2  

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek   1      

Kötelezően választható szakmai tantárgy     2  2  

Közismeret összesen  24  24  25  25  

     

Fő szakképesítés 

9. 10. 11. 12. 

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

Gazdasági és jogi alapismeretek 4  3      

Ügyviteli ismeretek 3        

Ügyviteli gyakorlatok  4       

Általános statisztika   2      

Statisztika gyakorlat    1     
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Pénzügyi alapismeretek   2  1  0,5  

Pénzügy gyakorlat    1     

Adózási alapismeretek       1  

Adózás gyakorlat        1 

Számviteli alapismeretek   2  2    

Számvitel gyakorlat    1    1 

Összesen 7 4 9 3 3 0 1,5 2 

Fő szakképesítés összesen 11 12 3 3,5 

Összesen 35 36 28 28,5 

 

Szakmai érettségi felkészítés     3  2,5  

Gazdasági számítások      1  1 

Szakmai idegen nyelvi kommunikáció     3  3  

Összesen     6 1 5,5 1 

Választott összesen 0 0 7 6,5 

Összesen 35 36 35 35 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 
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ÓRATERV 

2018. szeptembertől a 2016-ban és 2017-ben beiskolázott tanulók számára 

Nyelvi előkészítő évfolyammal kezdődő közgazdaság ágazati képzés 

Tantárgy/évf. (óra/hét) 9/ny 9.  10.  11.  12.  

Magyar nyelv és irodalom  4  4  4  4  

1. idegen nyelv* 18 5  4  4    

2. idegen nyelv*    2    4  

Matematika  3  3  3  3  

Történelem  2  2  3  3  

Etika  -  -  -  1  

Informatika 3 1    -  -  

Mozgóképkultúra és médiaismeret  -  -  1  -  

Képességfejlesztés  2         

matematika          

Képességfejlesztés (szövegértés)  1         

Testnevelés 5 5  5  5  5  

Osztályfőnöki 1 1  1  1  1  

Kötelező komplex természettudományos 

tantárgy 

 3  -  -  -  

Kötelezően választható szakmai tantárgy  -  -  2  2  

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Földrajz  -  2  2  2  

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek  -  1  -  -  

Közismeret összesen 30 24  24  25  25 

     

Fő szakképesítés 

9/ny 9. 10. 11. 12. 

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

Gazdasági és jogi alapismeretek  4  3      

Ügyviteli ismeretek  3        
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Ügyviteli gyakorlatok   4       

Általános statisztika    2      

Statisztika gyakorlat     1     

Pénzügyi alapismeretek    2  1  0,5  

Pénzügy gyakorlat     1     

Adózási alapismeretek        1  

Adózás gyakorlat         1 

Számviteli alapismeretek    2  2    

Számvitel gyakorlat     1    1 

 Összesen  7 4 9 3 3 0 1,5 2 

Fő szakképesítés összesen  11 12 3 3,5 

     

Szakmai érettségi felkészítés      3  2,5  

Gazdasági számítások       1  1 

Szakmai idegen nyelvi kommunikáció          

2. idegen nyelv   - - - - 3 - 3 - 

 Összesen      6 1 5,5 1 

Választott összesen  0 0 7 6,5 

Összesen  35 36 35 35 

Tanítási hetek száma 36 36 36 36 31 
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ÓRATERV 

2018. szeptembertől a 2016-ban és 2017-ben beiskolázott tanulók számára 

Sportágazati képzés 

Tantárgy/évf. (óra/hét) 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 4  4  4  4  

Idegen nyelv 4  4  4  4  

Matematika 3  3  3  3  

Történelem 2  2  3  3  

Etika -  -  -  1  

Informatika 2  2  -  -  

Mozgóképkultúra és médiaismeret -  -  1  -  

Testnevelés 5  5  5  5  

Osztályfőnöki 1  1  1  1  

Kötelező komplex természettudományos tantárgy 3  -  -  -  

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Biológia -  2  2  2  

Kötelezően választható tantárgy: matematika és irodalom1 

(heti 1-1 óra) 
-  -  2  2  

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek -  1  -  -  

Közismeret összesen 24  24  25  25  

     

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 

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

Anatómiai-élettani ismeretek 4        

Egészségtan   2      

Terhelésélettan   2      

Elsősegélynyújtás gyakorlat      3   

Funkcionális anatómia       2  

Edzéselmélet  2  1    1  

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



44 

 

Edzésprogramok gyakorlat   2  2  1  1 

Gimnasztika 1      1  

Gimnasztika gyakorlat   2  1  1   

Összesen 7 4 5 3 0 5 4 1 

Fő szakképesítés összesen 11  8  5  5  

     

  9. 10. 11. 12. 

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

Ortopédiai rendellenességek   1      

Edzéselmélet     1    

Elsősegélynyújtás gyakorlat      1   

Sportismeretek       1  

Belgyógyászati rendellenességek       1  

Rajzírás    1  1  1 

Szakmai idegen nyelvi kommunikáció     2  2  2 

Összesen 0 1 3 1 4 2 3 

Választott összesen 0 4 5 5 

  35 36 35 35 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 
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ÓRATERV 

2018. szeptembertől ÚJ KTT SZERINT 

Közgazdaság ágazat 

Tantárgy/évf. (óra/hét) 9. 18/19 10. 19/20 11. 20/21 12. 21/22 

Magyar nyelv és irodalom 4  4  4  4  

Művészetek 1        

Történelem 2  2  3  3  

Etika       1  

Idegen nyelv 4  4  4  4  

Matematika 3  3  3  3  

Kötelező komplex természettudományos 

tantárgy 
3        

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Földrajz 2  2  2    

Informatika 2  2      

Osztályfőnöki 1  1  1  1  

Testnevelés 3  3  3  3  

Mindennapos testnevelés 2  2  2  2  

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek   1      

Kötelezően választható szakmai tantárgy     2  2  

Közismeret összesen  27  24  24  23  

     

Fő szakképesítés 

9. 10. 11. 12. 

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

Gazdasági és jogi alapismeretek 4  2      

Ügyviteli ismeretek         

Ügyviteli gyakorlatok  4       

Általános statisztika   3      

Statisztika gyakorlat         
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Pénzügyi alapismeretek   3  1  2  

Pénzügy gyakorlat    1  1   

Adózási alapismeretek     1    

Adózás gyakorlat        1 

Számviteli alapismeretek   2  1  1  

Számvitel gyakorlat    1  1  1 

Összesen 4 4 10 2 3 2 3 2 

Fő szakképesítés összesen 8 12 5 5 

Összesen 35 36 29 

28 

 

     

Szakmai érettségi felkészítés     3  3  

Gazdasági számítások     1   1 

Szakmai idegen nyelvi kommunikáció     2   3 

Összesen     6 0 3 4 

Választott összesen (mellék) 0 0 6 7 

Összesen 35 36 35 35 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 
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ÓRATERV 

2018. szeptembertől a 2017-ben beiskolázott tanulók számára. ÚJ KTT SZERINT 

Nyelvi előkészítő évfolyammal kezdődő közgazdaság ágazati képzés 

Tantárgy/évf. (óra/hét) 

9/ny 

17/18 

9.  

18/19 

10.  

19/20 

11.  

20/21 

12.  

21/22 

Magyar nyelv és irodalom  4  4  4  4  

1. idegen nyelv* 18 5  4  4    

2. idegen nyelv*    2    4  

Matematika  3  3  3  3  

Történelem  2  2  3  3  

Etika  -  -  -  1  

Informatika 3 1    -  -  

Mozgóképkultúra és médiaismeret  1  -    -  

Képességfejlesztés  2         

matematika          

Képességfejlesztés (szövegértés)  1         

Testnevelés 5 5  5  5  5  

Osztályfőnöki 1 1  1  1  1  

Kötelező komplex 

természettudományos tantárgy 
 3  -  -  -  

Kötelezően választható szakmai tantárgy  -  -  2  2  

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Földrajz  2  2  2    

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek  -  1  -  -  

Közismeret összesen 30 27  24  24  23 

     

Fő szakképesítés 

9/ny 9. 10. 11. 12. 

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

Gazdasági és jogi alapismeretek  4  2      
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Ügyviteli ismeretek          

Ügyviteli gyakorlatok   4       

Általános statisztika    3      

Statisztika gyakorlat          

Pénzügyi alapismeretek    3  1  2  

Pénzügy gyakorlat     1  1   

Adózási alapismeretek      1    

Adózás gyakorlat         1 

Számviteli alapismeretek    2  1  1  

Számvitel gyakorlat     1  1  1 

 Összesen  4 4 10 2 3 2 3 2 

Fő szakképesítés összesen  8 12 5 5 

     

Szakmai érettségi felkészítés      3  3  

Gazdasági számítások      1   1 

Szakmai idegen nyelvi kommunikáció          

2. idegen nyelv   - - - - 2 -  3 

          

 Összesen (mellék)      6 0 3 4 

Választott összesen  0 0 6 7 

Összesen  35 36 35 35 

Tanítási hetek száma 36 36 36 36 31 
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ÓRATERV 

2018. szeptembertől ÚJ KTT SZERINT 

Sportágazati képzés 

Tantárgy/évf. (óra/hét) 

9.  

18/19 

10. 

19/20 

11. 

20/21 

12. 

21/22 

Magyar nyelv és irodalom 4  4  4  4  

Idegen nyelv 4  4  4  4  

Matematika 3  3  3  3  

Történelem 2  2  3  3  

Etika -  -  -  1  

Informatika 2  2  -  -  

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1  -    -  

Testnevelés 5  5  5  5  

Osztályfőnöki 1  1  1  1  

Kötelező komplex természettudományos tantárgy 3  -  -  -  

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Biológia 2  2  2    

Kötelezően választható tantárgy: matematika és irodalom1 

(heti 1-1 óra) 
-  -  2  2  

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek -  1  -  -  

Közismeret összesen 27  24  24  23  

     

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 

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

Anatómiai-élettani ismeretek 2  2      

Egészségtan 2        

Terhelésélettan   2      

Elsősegélynyújtás gyakorlat    2     

Funkcionális anatómia       2  
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Edzéselmélet    2  1  1  

Edzésprogramok gyakorlat   2  2  1  1 

Gimnasztika 1  1  1  1  

Gimnasztika gyakorlat   1  1  1   

Összesen 5 3 7 5 2 2 4 1 

Fő szakképesítés összesen 8 12 4 5  

     

  9. 10. 11. 12. 

    elm. gyak. elm gyak elm gyak 

Ortopédiai rendellenességek     1    

Edzéselmélet     1    

Elsősegélynyújtás gyakorlat      1   

Gimnasztika gyakorlat        1 

Sportismeretek       1  

Belgyógyászati rendellenességek       1  

Rajzírás      2 1  

Szakmai idegen nyelvi kommunikáció       2  3 

Összesen (mellék) 0 

0 

 

2 5 3 4 

Választott összesen 0 0 7 7 

  35 36 35 35 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 
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Technikum 2020. gazdálkodás és menedzsment ágazati képzés 

1. idegen nyelv összesen: 4 4 5 5 5 

2. idegen nyelv összesen: 3 3 3 2 0 

    Óraszám Óratömeg Óraszám Óratömeg Óraszám Óratömeg Óraszám Óratömeg Óraszám Óratömeg 

 Tantárgy megnevezése 9. 10. 11. 12. 13. 

 Magyar nyelv és irodalom 4 4 5 5 3 3 3 3     

 Idegen nyelv 1 4 8 4 8 3 6 3 6 3 6 

 Matematika 4 8 4 8 3 3 3 3     

 Történelem 3 3 3 3 2 2 2 2     

 Társadalomismeret             1 1     

 Digit T.T. 1 2                 

 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 3                 

Ágazathoz 

kapcsolódó 

tantárgy 

Fizika     0 0 0 0         

Földrajz     0 0 0 0         

Idegen nyelv 2.     2 4 2 4         

                      

Kötelezően 

választható 

(érettségi) 

tantárgy 

Idegen nyelv 1.         2 4 2 4     

Idegen nyelv 2.         0 0 0 0     

                     

                      

  Pénzügyi és vállalkozói ismeretek     1 1             

  Testnevelés 4 8 4 8 3 6 3 6     
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Osztályközösség-építő 

program 1 1 1 1 1 1 1 1     

  Ágazati alapozó oktatás 7 11 9 15             

  Szakirányú oktatás         14 20 14 20 24 36 

Szabad 

órakeret 

Idegen nyelv 2. 3 6 1 2 1 2 2 4 0 0 

Idegen nyelv 1.                 2 4 

Osztályközösség-építő program                 1 1 

Vizsgafelkészítő                 4 4 

  

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 34 54 34 55 34 51 34 50 34 51 
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Technikum 2020. sport ágazati képzés 

1. idegen nyelv összesen: 5 5 3 5 5 

2. idegen nyelv összesen: 0 0 0 0 0 

    Óraszám Óratömeg Óraszám Óratömeg Óraszám Óratömeg Óraszám Óratömeg Óraszám Óratömeg 

 Tantárgy megnevezése 9. 10. 11. 12. 13. 

 Magyar nyelv és irodalom 4 4 5 5 3 3 3 3     

 Idegen nyelv 1 4 8 4 8 3 6 3 6 3 6 

 Matematika 4 8 4 8 3 3 3 3     

 Történelem 3 3 3 3 2 2 2 2     

 Társadalomismeret             1 1     

 Digit T.T. 1 2                 

 Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 3                 

Ágazathoz 

kapcsolódó 

tantárgy 

Fizika     0 0 0 0         

Földrajz     0 0 0 0         

Biológia     2 2 2 2         

                      

Kötelezően 

választható 

(érettségi) 

tantárgy 

Idegen nyelv 1.                     

Magyar nyelv és irodalom             1 1     

Matematika         1 1 1 1     

Történelem         1 1         

  Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 

    1 1             
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  Testnevelés 4 8 4 8 3 6 3 6     

  Osztályközösség-építő 

program 

1 1 1 1 1 1 1 1     

  Ágazati alapozó oktatás 7 11 9 15             

  Szakirányú oktatás         14 20 14 20 24 36 

Szabad 

órakeret 

Magyar nyelv és irodalom 1 1     1 1     0 0 

Idegen nyelv 1. 1 2 1 2     2 4 2 4 

Biológia 1 1                 

Osztályközösség-építő 

program 

                1 1 

Vizsgafelkészítő                 4 4 

  Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 

34 52 34 53 34 46 34 48 34 51 
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GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT 

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM és a Szent István Technikum és Kollégium a 09. 

GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazathoz tartozó 5 0411 09 01PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 

SZAKMÁHOZ  

1. A SZAKMA ALAPADATAI 

1.1 Az ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment 

1.2 A szakma megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

1.3 A szakma azonosító száma: 5 0411 09 01 

1.4 A szakma szakmairányai: — 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment ágazati alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

2. A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 
lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. 
Az egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekintve 
az órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanműhelyben, 
termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, 
és minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gyakorlatba 
ágyazottan történő oktatására. 

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező 
érvényű, a témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának 
évfolyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – 
pedig ajánlás. 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó 
tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és 

témakörök óraszáma évfolyamonként 
 

Évfolyam 

 
9. 

 
10. 

 
11. 

 
12. 

 
13. 

A képzés 

összes 

óraszám

a 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 504 504 744 2328 

  M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
is

m
er

et
ek

 Munkavállalói ismeretek 18 0 0 0 0 18 

Álláskeresés 5     5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 

Munkaviszony létesítése 5     5 

Munkanélküliség 3     3 

 M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 n
y

el
v

 

(t
ec

h
n

ik
u

s 
sz
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m
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 e
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n
)  

Munkavállalói idegen nyelv 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11 

Állásinterjú     20 20 

   G
az

d
ál

k
o

d
ás

i 
al

ap
te

v
ék

en
y

sé
g
 e

ll
át

ás
a
 

Gazdasági és jogi alapismeretek 108 108 0 0 0 216 

Gazdasági alapfogalmak 32     32 

A háztartások gazdálkodása 26     26 

Fogyasztói magatartás (átcsop. 
marketinghez) 

      

A vállalat termelői magatartása 50     50 

Az állam gazdasági szerepe, feladatai  40    40 

A nemzetgazdaság ágazati rendszere  20    20 

Nemzetközi gazdaság kapcsolatok  12    12 

Marketing alapfogalmak, fogyasztói 
magatartás 

 24    24 

Jogi alapismeretek, tulajdonjog, kötelmi 
jog 

 12    12 
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Vállalkozások működtetésének 

alapismeretei 

 
0 

 
144 

 
0 

 
0 

 
0 

 
144 

A vállalkozások gazdálkodása  36    36 

A gazdálkodási folyamatok eredménye  18    18 

Statisztikai alapismeretek  54    54 

Banki alapismeretek (átcsop.PüVáll.Ism)  0    0 

Könyvvezetési alapok  36    36 

Tanulási terület összóraszáma 108 252 0 0 0 360 

   
Ü
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i 
k

u
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ú
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s 

in
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k
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Kommunikáció 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36 

Kapcsolatok a mindennapokban 10     10 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 10     10 

Kommunikációs folyamat 8     8 

Önés társismeret fejlesztése 8     8 

 
Digitális alkalmazások 

 
90 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
162 

Munkavédelmi ismeretek 4     4 

Tízujjas, vakon gépelés 86     86 

Levelezés és iratkezelés  36    36 

Digitális alkalmazások  36    36 

Tanulási terület összóraszáma 126 72 0 0 0 198 

  V
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o
zá
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k
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d
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k
o
d
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i 

fe
la

d
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Gazdálkodási ismeretek 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
31 

 
175 

A vállalkozások gazdasági feladatai   12   12 

Gazdálkodás a befektetett eszközökkel   36   36 

Készletgazdálkodás(12. év), logisztikai 
rendszer(11.évf) 

  24 24  48 

Munkaerő és bérgazdálkodás    48  48 

A vállalkozás vezetése, szervezete és 

stratégiája 

    
16 16 

A vállalkozások válsága     15 15 
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Gazdasági számítások 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
72 

Közgazdasági alapozó számítások   36   36 

Pénzügyi számítások    18  18 

Statisztikai számítások    18  18 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 84 90 36 210 

   
P
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zü

g
y

i 
ü

g
y
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ző
i 

fe
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d
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o
k

 

 
Pénzügy 

 
0 

 
0 

 
180 

 
144 

 
62 

 
386 

A pénzügyi intézményrendszer   20   20 

Bankügyletek 
  

25 
  

25 

A pénz időértéke   30   30 

A pénzforgalom   18   18 

A pénzkezelés bizonylatai 
  

36 
  

36 

A vállalkozások finanszírozása   51   51 

A vállalkozások pénzügyi 

teljesítményének mérése 

  
 10 

 
10 

Nemzetközi pénzügyek    30  30 

Pénzügyi piacok és termékeik    45  45 

Befektetések értékelése    45  45 

Biztosítási alapismertek    14  14 

Komplex pénzügyi feladatok     62 62 

 
Irodai szoftverek alkalmazása 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
93 

 
93 

Irodai szoftverek szakmai alkalmazása 
    

93 93 

 
Adózás 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
93 

 
165 

 Az államháztartás rendszere    4  4 

Az adózás rendje, az adóigazgatási 

rendtartás 

   
12 

 
12 

Személyi jövedelemadózás és bért terhelő 

járulékok 

   
 30 30 

Az egyéni vállalkozó jövedelemadózási 

formái 

    
20 20 

Társaságok jövedelemadózása     36 36 

Általános forgalmi adó    36  36 

Helyi adók    20  20 

Gépjárműadó és cégautóadó     7 7 

 
Elektronikus bevallás 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
124 

 
124 

A gyakorlat előkészítése     10 10 

Az elektronikus bevallás gyakorlata     104 104 

A bevallások ellenőrzése     10 10 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 180 216 372 768 
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Számvitel 

 
0 

 
0 

 
144 

 
144 

 
93 

 
381 

A számviteli törvény és az éves 

beszámoló 

  
36 

  
36 

A számlakeret, könyvelési tételek 

szerkesztése 

  
60 

  
60 

Tárgyi eszközökkel és immateriális 

javakkal kapcsolatos elszámolás 

  
48 

  
48 

Vásárolt készletek elszámolása    36  36 

Jövedelemelszámolás    36  36 

Kötelezettségekkel kapcsolatos 

elszámolások 

   
36 

 
36 

Költségekkel kapcsolatos elszámolások    36  36 

Saját termelésű készletekkel kapcsolatos 

elszámolások és eredménymegállapítás 

    
31 31 

Pénzügyi és hitelműveletekkel 

kapcsolatos elszámolások 

    
10 10 

A zárás, az éves beszámoló     52 52 

 
Számviteli esettanulmányok 

 
0 

 
0 

 
72 

 
36 

 
31 

 
139 

Számviteli bizonylatok   24   24 

Könyvelési tétel szerkesztése   24   24 

A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok 
  

12 
  

12 

Tárgyi eszközök nyilvántartása   12   12 

Vásárolt készletek bizonylatai    20  20 

Jövedelemelszámolás bizonylata    16  16 

Komplex számviteli esettanulmányok     31 31 

 
Számítógépes könyvelés 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
155 

 
155 

Szoftverjog és etika, adatvédelem     4 4 

A könyvelési programokkal kapcsolatos 

követelmények 

    
4 4 

 
 Főkönyvi és folyószámla-könyvelési 

rendszer 

    
31 31 

Tárgyieszköz-nyilvántartó program     34 34 

Készletnyilvántartó program     35 35 

Bérelszámoló program alkalmazása     35 35 

Integrált vállalati rendszerek     12 12 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 216 180 279 675 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 0 0 0  
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ÓRATERV 9-13. évfolyam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulási terület 

  

9. 10.  11.  12. 13. 

Éve

s heti Éves heti Éves  Heti 

Éve

s Heti 

Éve

s Heti 

Munkavállalói 

ismeretek Munkavállalói ismeretek  18 0,5                 

Munkavállalói 

idegen nyelv Munkavállalói idegen nyelv                 62  2 

Gazdálkodási 

alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi alapismeretek 108  3 108  3             

Vállalkozások működtetésének 

alapismeretei      144 4             

Üzleti kultúra és 

információkezelés 
Kommunikáció   36 1                 

Digitális alkalmazások  90 2,5  72 2             

Vállalkozások 

gazdálkodási 

feladatai  

Gazdálkodási ismeretek         72 2  72 2  31  1 

Gazdasági számítások          36 1  36 1     

Pénzügyi ügyintézői 

feladatok 

Pénzügy          180 5 144 4 62 2  

Irodai szoftverek alkalmazása                   93 3 

Adózás             72  2 93 3  

Elektronikus adóbevallás gyakorlata                 124  4 

Könyvvezetés és 

beszámolókészítés 

feladatai 

Számvitel         144 4  144 4 93  3 

Számviteli esettanulmányok          72 2  36 1 31 1  

Számítógépes könyvelés                 155  5 

  Összesen 252 7 324 9 504 14 504 14 744 24 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és 

témakörök óraszáma évfolyamonként 
 

 
Évfolyam 

 

1/13. 

I. félév 

 
1/13. 

  II. 

félév 

 
2/14. 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 630 630 1085 2345 

  M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 

is
m

er
et

ek
 

Munkavállalói ismeretek 18  0 18 

Álláskeresés 5   5 

Munkajogi alapismeretek 5   5 

Munkaviszony létesítése 5   5 

Munkanélküliség 3   3 

 M
u

n
k

av
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ló

i 
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eg
en

 

n
y

el
v
 

(t
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h
n
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u

s 
sz
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m
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) 

 
Munkavállalói idegen nyelv 

 

36 

 
36 

 
62 

 
134 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 22   22 

Önéletrajz és motivációs levél 14 26  40 

„Small talk” – általános társalgás  10 22 32 

Állásinterjú   40 40 

   G
az

d
ál

k
o

d
ás

i 
al

ap
te

v
ék

en
y

sé
g
 e
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át

ás
a
 

Gazdasági és jogi alapismeretek 108  0 108 

Gazdasági alapfogalmak 16   16 

A háztartások gazdálkodása 13   13 

Fogyasztói magatartás(átcsop.markt)     

A vállalat termelői magatartása 25   25 

Az állam gazdasági szerepe, feladatai 20   20 

A nemzetgazdaság ágazati rendszere 10   10 

Nemzetközi gazdaság kapcsolatok 6   6 

Marketing alapfogalmak, fogyasztói 
magatarás 

12   12 

Jogi alapismeretek, tulajdonjog, kötelmi 
jog 

6   6 
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Vállalkozások működtetésének 

alapismeretei 

108  
 

 
0 

 
108 

A vállalkozások gazdálkodása 28   28 

A gazdálkodási folyamatok eredménye 12   12 

Statisztikai alapismeretek 40   40 

Banki alapismeretek (beszámítva Pü-
V.Ism) 

   0 

Könyvvezetési alapok 28   28 

Tanulási terület összóraszáma 216  0 216 
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Kommunikáció 

36  
 

 
0 

 
36 

Kapcsolatok a mindennapokban 10   10 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 10   10 

Kommunikációs folyamat 8   8 

Önés társismeret fejlesztése 8   8 

 
Digitális alkalmazások 

162  
 

 
0 

 
162 

Munkavédelmi ismeretek 4   4 

Tízujjas, vakon gépelés 86   86 

Levelezés és iratkezelés 36   36 

Digitális alkalmazások 36   36 

Tanulási terület összóraszáma 198  0 198 

  V
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o
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k
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d
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k
o
d
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i 
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d
at
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Gazdálkodási ismeretek 

  
72 

 
93 

 
165 

A vállalkozások gazdasági feladatai  12  12 

Gazdálkodás a befektetett eszközökkel  30  26 

Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer  30 14 44 

Munkaerő és bérgazdálkodás   48 48 

A vállalkozás vezetése, szervezete és 

stratégiája 

  
16 16 

A vállalkozások válsága   15 15 
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Gazdasági számítások 

 

18 

 

54 
 

62 

 
134 

Közgazdasági alapozó számítások 18 18  36 

Pénzügyi számítások  36  36 

Statisztikai számítások   62 18 

Tanulási terület összóraszáma 18 126 155 299 
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g
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ü

g
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i 
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d
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Pénzügy 

 

54 

 
162 

 
155 

 
371 

A pénzügyi intézményrendszer 20   18 

Bankügyletek 24  
 

24 

A pénz időértéke 10 20  30 

A pénzforgalom  18  18 

A pénzkezelés bizonylatai  36 
 

36 

A vállalkozások finanszírozása  48  48 

A vállalkozások pénzügyi 

teljesítményének mérése 
 10 

 
10 

Nemzetközi pénzügyek  30  30 

Pénzügyi piacok és termékeik   42 42 

Befektetések értékelése   41 41 

Biztosítási alapismertek   14 14 

Komplex pénzügyi feladatok   58 58 

 
Irodai szoftverek alkalmazása 

  
0 

 
93 

 
93 

Irodai szoftverek szakmai alkalmazása 
  

93 93 

 
Adózás 

  
108 

 
62 

 
170 
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 Az államháztartás rendszere  5  5 

Az adózás rendje, az adóigazgatási 

rendtartás 
 15 

 
15 

Személyi jövedelemadózás és bért terhelő 

járulékok 
 32 

 
32 

Az egyéni vállalkozó jövedelemadózási 

formái 
 20 

 
20 

Társaságok jövedelemadózása  36  36 

Általános forgalmi adó   36 36 

Helyi adók   20 20 

Gépjárműadó és cégautóadó   6 6 

 
Elektronikus bevallás 

  
0 

 
124 

 
124 

A gyakorlat előkészítése   10 10 

Az elektronikus bevallás gyakorlata   104 104 

A bevallások ellenőrzése   10 10 

Tanulási terület összóraszáma 54 322 434 810 
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Számvitel 

 

54 

 
162 

 
186 

 
402 

A számviteli törvény és az éves 

beszámoló 
36  

 
36 

A számlakeret, könyvelési tételek 

szerkesztése 
18 42 

 
60 

Tárgyi eszközökkel és immateriális 

javakkal kapcsolatos elszámolás 
 48 

 
48 

Vásárolt készletek elszámolása  36  36 

Jövedelemelszámolás  36  36 

Kötelezettségekkel kapcsolatos 

elszámolások 

  
36 36 

Költségekkel kapcsolatos elszámolások   36 36 

Saját termelésű készletekkel kapcsolatos 

elszámolások és eredménymegállapítás 

  
34 34 

Pénzügyi és hitelműveletekkel 

kapcsolatos elszámolások 

  
10 10 

A zárás, az éves beszámoló   70 70 

 
Számviteli esettanulmányok 

 

36 

 
36 

 
93 

 

 
165 

Számviteli bizonylatok 24   24 

Könyvelési tétel szerkesztése 12 18  36 

A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok  18 
  

18 

Tárgyi eszközök nyilvántartása   20 20 

Vásárolt készletek bizonylatai   20 20 

Jövedelemelszámolás bizonylata   16 16 

Komplex számviteli esettanulmányok   37 37 

 
Számítógépes könyvelés 

  
0 

 
155 

 
155 

Szoftverjog és etika, adatvédelem   4 4 

A könyvelési programokkal kapcsolatos 

követelmények 

  
4  

4 

 Főkönyvi és folyószámla-könyvelési 

rendszer 

  
31  

31 

Tárgyieszköz-nyilvántartó program   34 31 

Készletnyilvántartó program   35 31 

Bérelszámoló program alkalmazása   35 31 

Integrált vállalati rendszerek   12 12 

Tanulási terület összóraszáma 90 198 434 722 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:   0  
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*Amennyiben lehetséges külső vállalati helyszínen megtartani. 

Csoportbontás óraszámok 9. 10. 11. 12. 13 1/13 2/14 

Munkaváll.ism. + Digitális alkalmazások 3     5  

Digitális alkalmazások  2      

Vállalkozások működtetésének alapismeretei  4      

Kommunikáció 1       

Pénzügyből   3 2    

Pénzügy tantárgy (Komplex pénzügyi feladatok)     2  2 

Számvitel    2    

Gazdasági számítások   1 1  1  

Számviteli esettanulmányok   2 1  2  

Munkavállalói idegennyelv     2 2 2 

Irodai szoftverek alkalmazása*     *3  *3 

Elektronikus bevallás     4  4 

Számítógépes könyvelés     5  5 

Összesen 4 6 6 6 16 12 16 
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3. A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 

3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 18/18 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója – Digitális kultúrával összekapcsolva  

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet 
szerez, meghatározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci 
helyzetével. Megtanulja, milyen foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni 
munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói jogviszonyában is foglalkoztatható 
szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az ehhez a jogviszonyhoz 
kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkavállaláshoz, a 
munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, 
mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud. 

3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 18/18 óra 

3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 

elsajátítására. 

3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.1.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

3.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.1.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

Megfogalmazza 
saját 
karriercéljait. 

Ismeri saját 
személyisége 
jellemvonásait, 
annak 
pozitívumait. 

Teljesen 
önállóan 

Önismerete 
alapján törekszik 
céljai reális 
megfogalmazására. 
Megjelenésében 
igényes, 
viselkedésében 
visszafogott. 
Elkötelezett a 
szabályos 
foglalkoztatás 
mellett. Törekszik 
a saját munkabérét 
érintő változások 
nyomon 
követésére. 

  

Szakképzési 
munkaviszonyt 
létesít. 

Ismeri a 
munkaszerződés 
tartalmi és 
formai 
követelményeit. 

Instrukció 
alapján részben 
önállóan 

  

Felismeri, 
megnevezi és 
leírja az 
álláskeresés 
módszereit. 

Ismeri a 
formális és 
informális 
álláskeresési 
technikákat. 

Teljesen 
önállóan 

Internetes 
álláskeresési 
portálokon 
információkat 
keres, 
rendszerez. 

3.1.1.6 A tantárgy témakörei 

9. évfolyam 

3.1.1.6.1 Álláskeresés – 5/5 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési 
támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága 

3.1.1.6.2 Munkajogi alapismeretek – 5/5 óra 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 
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Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett 

diákmunka, önkéntes munka 

3.1.1.6.3 Munkaviszony létesítése – 5/5 óra 

Felek a munkajogviszonyban. 

A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. 

A munkaszerződés. 

A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. 

Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei. 

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

3.1.1.6.4 Munkanélküliség – 3/3 óra 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). 

Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 

Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, 
közfoglalkoztatás, képzések, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 

3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület 
(technikus szakmák esetén) 
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A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 62/62 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél 
megfogalmazása, az állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció. 

3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62/62 óra 

3.2.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek 
álláshirdetésre jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és 
eredményesen meg tudják valósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek 
legyenek a munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, 
önéletrajzot írni és motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek 
megfelelően megfogalmazni, megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi 
fordulatait, kifejezéseit. 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai 
vonatkozást is beleértve bemutatkozni. 

Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett kérdéseket meg 
tudják válaszolni. 

Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, jövőbeli terveikről beszélni. Ki 
tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. 

Rendelkezzenek megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és 
munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. 

Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel 
kapcsolatosan kérdéseket, véleményt tudjanak formálni. 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti 
tantárgyak keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési 
ismereteikre, valamint a főbb igeidők ismeretére. 

A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a munkavállalói szókincset 
is alkalmazva gyakorolja. 

3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az 

adott idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 
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3.2.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

3.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.2.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 
felelősség mértéke 

Elvárt viselkedés- 
módok, attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Internetes álláskereső 
oldalakon és egyéb 
fórumokon 
(újsághirdetések, 
szaklapok, szakmai 
kiadványok stb.) 
álláshirdetéseket 
keres. Az 
álláskereséshez 
használja a kapcsolati 
tőkéjét. 

Ismeri az álláskeresést 
segítő fórumokat, 
álláshirdetéseket 
tartalmazó forrásokat, 
állásokat hirdető vagy 
álláskeresésben segítő 
szervezeteket, 
munkaközvetítő 
ügynökségeket. 

Teljesen önállóan 

Törekszik 
kompetenciáinak 
reális 
megfogalmazására, 
erősségeinek 
hangsúlyozására 
idegen nyelven. 
Nyitott szakmai és 
személyes 
kompetenciáinak 
fejlesztésére. 
Törekszik receptív és 
produktív készségeit 
idegen nyelven 
fejleszteni (olvasott és 
hallott szöveg értése, 
íráskészség, valamint 
beszédprodukció). 
Szakmája iránt 
elkötelezett. 
Megjelenése 
visszafogott, 
helyzethez illő. 
Viselkedésében 
törekszik az adott 
helyzetnek megfelelni. 

Hatékonyan tudja 
álláskereséshez 
használni az 
internetes 
böngészőket és 
álláskereső 
portálokat, és ezek 
segítségével képes 
szakmájának, 
végzettségének, 
képességeinek 
megfelelően 
álláshirdetéseket 
kiválasztani. 

A tartalmi és formai 
követelményeknek 
megfelelő 
önéletrajzot fogalmaz. 

Ismeri az önéletrajz 
típusait, azok tartalmi 
és formai 
követelményeit. 

Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni 
önéletrajzsablonokat, 
pl. Europass CV- 
sablon, vagy 
szövegszerkesztő 
program segítségével 
létre tud hozni az 
adott 
önéletrajztípusoknak 
megfelelő 
dokumentumot. 
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A tartalmi és formai 
követelményeknek 
megfelelő motiváiós 
levelet ír, melyet a 
megpályzandó állás 
sajátosságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 
levél tartalmi és 
formai 
követelményét, 
felépítését, valamint 
tipikus szófordulatait 
az adott idegen 
nyelven. 

Teljesen önállóan 

Szövegszerkesztő 
program segítségével 
meg tud írni egy 
önéletrajzot, 
figyelembe véve a 
formai szabályokat. 

Kitölti és a 
munkaadóhoz 
eljuttatja a szükséges 
nyomtatványokat és 
dokumentumokat az 
álláskeresés 
folyamatának 
figyelembevételével. 

Ismeri az álláskeresés 
folyamatát. 

Teljesen önállóan 

Digitális 
formanyomtatványok 
kitöltése, szövegek 
formai 
követelményeknek 
megfelelő 
létrehozása, e-mailek 
küldése és fogadása, 
csatolmányok 
letöltése és 
hozzáadása. 

Felkészül az 
állásinterjúra a 
megpályázni kívánt 
állásnak megfelelően, 
a céljait szem előtt 
tartva kommunikál az 
interjú során. 

Ismeri az állásinterjú 
menetét, tisztában 
van a lehetséges 
kérdésekkel. Az adott 
szituáció 
megvalósításához 
megfelelő szókinccsel 
és nyelvtani tudással 
rendelkezik. 

Teljesen önállóan   
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Az állásinterjún, az 
állásinterjúra 
érkezéskor vagy a 
kapcsolódó 
telefonbeszélgetések 
során csevegést (small 
talk) kezdeményez, a 
társalgást fennartja és 
befejezi. A kérdésekre 
megfelelő válaszokat 
ad. 

Tisztában van a 
legáltalánosabb 
csevegési témák 
szókincsével, amelyek 
az interjú során, az 
interjút megelőző és 
esetlegesen követő 
telefonbeszélgetés 
során vagy az 
állásinterjúra 
megérkezéskor 
felmerülhetnek. 

Teljesen önállóan   

Az állásinterjúhoz 
kapcsolódóan 
telefonbeszélgetést 
folytat, időpontot 
egyeztet, tényeket 
tisztáz. 

Tisztában van a 
telefonbeszélgetés 
szabályaival és 
általános nyelvi 
fordulataival. 

Teljesen önállóan   

A munkaszerződések, 
munkaköri leírások 
szókincsét munkájára 
vonatkozóan 
alapvetően megérti. 

Ismeri a 
munkaszerződés főbb 
elemeit, leggyakoribb 
idegen nyelvű 
kifejezéseit. A 
munkaszerződések, 
munkaköri leírások 
szókincsét értelmezni 
tudja. 

Teljesen önállóan   

3.2.1.6 A tantárgy témakörei 

13. évfolyam 

3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések – 11/11 óra 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó 
szókincset idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt 
tulajdonságok, szakmai gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja 
ismerni, hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az 
álláshirdetés követelményeinek. 
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Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az egyszerűbb, 
álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia 
fejlesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív 
kompetenciákat fejlesztünk (íráskészség). 

3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél – 20/20 óra 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai 
követelményeit, tipikus szófordulatait. 

Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és 
igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai 
követelményeit. 

Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt 
gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges 
kulcsfontosságú kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. 

Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogyan lehet az adott hirdetéshez igazítani 
levelének tartalmát. 

3.2.1.6.3 „Small talk” – általános társalgás – 11/11 óra 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. 

Segíti a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri 
a kínos csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének 
fenntartásában és a beszélgetés lezárásában. 

Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek a 
beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez 
paszszoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, 
épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, 
szabadidő (szórakozás, sport). 

A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív részvétel 
szabályait, fordulatait. 

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a 
tanulónak fontos a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, 
elsajátítania. 

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik 
(beszédkészség), de a témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok 
hallgatása során receptív készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



9 
 

3.2.1.6.4 Állásinterjú – 20/20 óra 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony 
kommunikációt folytatni az állásinterjú során. 

Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. 

Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a 
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. 

Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel 
kapcsolatosan. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran 
használt kifejezéseket. 

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló 
ismerje a munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához 
kötődhetnek. 

A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz 
arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és 
értelmezze. 

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik 
(beszédkészség), de a témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása 
során a receptív készségek is fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-
minták szövegének olvasása során az olvasott szövegértés is fejleszthető. 

3.3 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása megnevezésű tanulási 
terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 360 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulók az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék és értsék a 
gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket. A tanulási 
terület kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodási tevékenységek 
ellátásához kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésére, 
kommunikációs és prezentációs képességeik fejlesztésére. 

3.3.1 Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy 216/108 óra 

3.3.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, javak, 
gazdasági körforgás, termelés, termelési tényezők, munkamegosztás, gazdálkodás, 
piac), megismertesse a gazdasági élet szereplőit és kapcsolataikat. 
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A tanulók ismerjék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás 
pénzgazdálkodását. 

Példákon keresztül mutassák be a háztartás bevételeinek és kiadásainak szerkezetét. 

Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és 
megkülönböztetni az egyes vállalkozási formákat. 

A tanulók képesek legyenek bemutatni az állam feladatait, felsorolni az állami 
költségvetés legfontosabb bevételeit és kiadásait, ismerjék az személyi jövedelemadó és 
általános forgalmi adó lényegét. 

Megszerzett ismereteik alapján értsék a jogi fogalmakat és példákon keresztül mutassák 
be az alapvető fogyasztói jogokat. 

Legyenek tisztába a tulajdonjog és kötelmi jog területével. 

Ismerjék a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alapvető formáit. 

Értsék a nemzetgazdaság ágazati rendszerét és teljesítménykategóriáit. 

3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.3.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tanulók nem rendelkeznek előzetes szakmai tudással, a tantárgy tanítását a 
közismereti tantárgyak, illetve a tananyag feldolgozását a tanulók saját, családi 
tapasztalatszerzése segíti. 

Ezek például a matematikai módszerek, számítások, a történelmi, földrajzi ismeretek, 
a család gazdálkodási és jogi tapasztalatai. 

3.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.3.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 
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Bemutatja az egyes 
alapfogalom 
csoportok 
jellegzetességeit. 

Ismeri a legfontosabb 
gazdasági 
alapfogalmak 
jellemzőit, fajtáit. 

Teljesen önállóan 

Belátja a gazdaság 
működési 
szabályainak 
fontosságát. 

Adatok, információk 
keresése digitális 
eszközön vagy 
interneten, az 
eredmények 
kiválasztása és 
feldolgozása útmutató 
alapján. 

Példákon keresztül 
bemutatja a 
háztartások 
legfontosabb 
bevételeit, kiadásait 
és értelmezi a 
költségvetés 
egyenlegét. 

Ismeri a háztartás 
feladatait, bevételeit 
és kiadásait, a 
háztartás 
pénzgazdálkodását 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Azonosítja az egyes 
vállalkozási formákat 
és elemzi azok 
előnyeit és hátrányait. 

Tisztában van az egyes 
vállalkozási formák 
jellemzőivel. 

Teljesen önállóan   

Példákon keresztül 
bemutatja az állami 
költségvetés 
legfontosabb 
bevételeit, kiadásait. 

Ismeri az állam 
feladatait, az 
államháztartás 
rendszerét 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Értelmezi a különböző 
adózási 
alapfogalmakat. 
Ismerteti az alapvető 
adónemek lényegét. 

Ismeri az adózás 
alapfogalmait, az 
alapvető adónemeket. 

Teljesen önállóan   

Példákon keresztül 
bemutatja az alapvető 
fogyasztói jogokat. 

Ismeri a 
fogyasztóvédelemmel 
összefüggő jogi 
alapfogalmakat. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Azonosítja a 
marketing-eszközöket. 

Ismeri a marketing 
fogalmát és eszköz-
rendszerét. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Bemutatja a 
nemzetközi 
kereskedelemből 
származó előnyöket. 

Ismeri a nemzetközi 
kereskedelem 
alapvető formáit. 

Teljesen önállóan   

3.3.1.6 A tantárgy témakörei 

9. évfolyam 

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



12 
 

3.3.1.6.1 Gazdasági alapfogalmak – 32/16 óra 

A szükséglet és a javak fogalma, főbb csoportjai és kapcsolatai, a gazdasági körforgás, 
a termelés, a munkamegosztás szerepe 

Termelési tényezők típusai, jellemzői 

A gazdaság szereplői. 

Gazdasági rendszerek, a piacgazdaság kialakulása 

Piaci alapfogalmak: a piac fogalma, fajtái, szereplői, elemei. 

Kereslet és kínálat kapcsolata és a piaci ár 

Piac és pénz 

3.3.1.6.2 A háztartások gazdálkodása – 26/13 óra 

A család fogalma és funkciói 

Munkamegosztás a háztatásokban. 

Időgazdálkodás 

A háztartások bevételei és kiadásai. 

A háztartások költségvetése 

A háztartások pénzgazdálkodása, a megtakarítások és a hitelek szerepe 

A háztartások vagyona 

3.3.1.6.3 A vállalat termelői magatartása – 50/25 óra 

Háztartás és vállalat. 

Vállalat és vállalkozás. 

A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, célrendszere, csoportjai 

Vállalkozási formák 

Az egyéni vállalkozások jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése 

A társas vállalkozások alapításának, működésének közös vonásai. 

A társas vállalkozások megszűnése. 

A társas vállalkozások formái, sajátosságai 

10. évfolyam 

3.3.1.6.4 Az állam gazdasági szerepe, feladatai Az állam feladatai.  – 40/20 óra 
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Az állami szerepvállalás változása 

Az állam gazdasági szerepe, a gazdasági beavatkozás alapvető területei 

Az állam gazdálkodása, az államháztartás rendszere.  

A központi költségvetés 

Az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerének kiemelt bevételei és 
kiadása 

Az adózási alapfogalmak 

Kiemelt adónemek (személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó) csak a megértés 
szintjén 

3.3.1.6.5 A nemzetgazdaság ágazati rendszere – 20/10 óra 

Nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere 

A nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és mérésük, az egyes SNA 
mutatószámok közötti kapcsolatok – Egyszerű gyakorlati feladatok értelmezése 

A nemzetgazdaság teljesítménykategóriák nominál és reálértéke 

Ajánlott kiegészítő témák: 

A gazdasági növekedés és tényezői 

A gazdasági egyensúly és egyensúlytalanság 

Az infláció fogalma és fajtái 

A munkaerőpiac működése. 

A munkanélküliség fogalma és fajtái 

3.3.1.6.6 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok – 12/6 óra 

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok szükségessége, a nemzetközi munkamegosztás 

Kereskedelempolitikai irányzatok 

A gazdasági integrációk szerepe és típusai 

Az Európai Unió fejlődése és működése 

3.3.1.6.7 Marketing-alapfogalmak és fogyasztói magatartás – 2/124 óra  

A marketing szerepe a vállalkozásban  

Marketingstratégia 

Marketingmix és elemei 
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Ajánlott kiegészítő téma: 

A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

A fogyasztók alapvető jogai 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Fogyasztóvédelmi szervezetek, fogyasztóvédelmi rendelkezések, fogyasztói jogok 
gyakorlása 

Fenntartható fejlődés, fenntartható fogyasztás 

3.3.1.6.8 Jogi alapismeretek – 12/6 óra 

A jog lényege, fogalma, funkciói 

A jogforrás és a jogforrási hierarchia 

A jogviszony. 

A jogalkotás, a jogszabályok 

A jogszabályok érvényessége és hatályossága 

A jogrendszer felépítése, tagozódása, a jogszabályok értelmezése 

Tulajdonjog 

A tulajdon fogalma, tartalma,  

Ajánlott kiegészítő témák: 

A tulajdonost megillető jogosultságok 

A birtoklás és birtokvédelem 

A használat és hasznok szedése 

A rendelkezés joga 

A tulajdonjog korlátozásai 

Eredeti és származékos tulajdonszerzés 

A kötelmi jog  

Szerződések fogalma, fajtái 

A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, 
szállítás, fuvarozás 

(Ajánlott kiegészítő témák: 

A szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés 

A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése 

A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése 
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A szerződés megerősítése (foglalók, kötbér, jogvesztés kikötése, jótállás), 
biztosítékadás (kezesség, óvadék, zálogjog).) 

3.3.2 A vállalkozások működtetésének alapismeretei tantárgy 144 /108óra 

3.3.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Tudatosítsa, hogy a vállalkozások piaci viszonyok között tevékenykednek, a javak 
előállítását profitszerzés érdekében végzik, és valamennyi döntésük kockázattal jár.  

A tanulók megismerik az alapvető gazdálkodási folyamatokat a vállalkozáson belül, és be 
tudják mutatni, hogy a zavartalan működés milyen tevékenységek összehangolását 
követeli meg. A tanulók be tudják mutatni, hogy mikor tekinthető nyereségesnek egy 
vállalkozás. Ismerjék a költségek csoportosítását és az alapvető gazdasági, statisztikai 
számításokat. A tanuló érdeklődjön a mindenkori gazdaságpolitikai és pénzügypolitikai 
célok és megvalósításuk módjai iránt, eligazodjon a pénzügy intézményrendszerében, 
ismerje az alapvető szolgáltatásait, a leltározás folyamatát és helyét az gazdasági 
elszámolás rendszerében. 

3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.3.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Gazdasági és jogi alapismeretekben elsajátított vállalkozási formák ismerete. 

3.3.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.3.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 
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Prezentálja a 
beszerzés, termelés, 
értékesítés 
jellegzetességeit. 

Ismeri a gazdálkodási 
folyamat legfontosabb 
elemeit, jellemzőit. 

Teljesen önállóan 

Törekszik a pontos, 
áttekinthető 
munkavégzésre. 

Adatok, információk 
keresése digitális 
eszközön vagy 
interneten, az 
eredmények 
kiválasztása és 
feldolgozása útmutató 
alapján. 

Meghatározza a 
vállalkozás 
gazdálkodásának 
eredményét. 

Ismeri a költségek 
fajtáit és érti az 
árbevétel és a 
költségek kapcsolatát. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Átlátja a bankrendszer 
folyamatát és általa 
végzett alapvető 
szolgáltatásokat. 

Ismeri a bankok 
alakulását, a pénz 
szerepét és funkcióit, 
az alapvető banki 
szolgáltatásokat. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Meghatározza és 
értelmezi a 
középértékeket 
(számtani és mértani 
átlag) és a 
viszonyszámokat 
(megoszlási és 
dinamikus 
viszonyszám). 

Ismeri a statisztikai 
adatok 
megbízhatóságának 
jelentőségét. 

Teljesen önállóan   

Elvégzi a 
feladatkörébe tartozó 
leltározási 
feladatokat, amely 
során használja az 
előírt bizonylatokat. 

Ismeri a leltár 
készítésének 
folyamatát, szabályait, 
a leltározás során 
alkalmazandó 
bizonylatokat és azok 
használatát. 

Teljesen önállóan 

Elvégzi a 
feladatkörébe tartozó 
leltározási 
feladatokat, amely 
során használja az 
előírt bizonylatokat. 

  

3.3.2.6 A tantárgy témakörei 

10. évfolyam  

3.3.2.6.1 A vállalkozások gazdálkodása – 36/28 óra 

A gazdálkodási folyamat elemei 

Beszerzési folyamat 

Termelési folyamat 
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Értékesítési folyamat 

A gazdálkodási folyamathoz kapcsolható dokumentumok, bizonylatok megismerése, 
kezelése 

3.3.2.6.2 A gazdálkodási folyamatok eredménye – 18/12 óra 

Költség, kiadás, bevétel, profit fogalma  

A vállalkozás gazdálkodásának eredménye, az eredményre ható tényezők 

Az árak szerepe a gazdasági döntésekben 

Ajánlott kiegészítő téma: 

a számviteli profit, gazdasági profit és a normál profit összefüggései 

3.3.2.6.3 Könyvvezetési alapok – 36/28 óra 

A számvitel feladatai, területei 

A számvitel szabályozása (külső és belső szabályozás), alapdokumentumok 

A számviteli törvény számviteli alapelvek számviteli politika összefüggései 

A beszámoló szerepe, a beszámoló részei 

A beszámolók formái 

A számviteli bizonylatok és csoportosításuk 

Bizonylati elv értelmezése 

Szigorú számadású kötelezettség 

Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása 

Bizonylatok tartalmi és formai követelményei 

Bizonylatok kiállítása, helyesbítése, megőrzése 

A vállalkozások által leggyakrabban használt bizonylatok 

A leltár fogalma, szerepe, jellemzői 

A mérleg fogalma, jellemzői 

A mérlegfőcsoportok, mérlegtételek tartalma, definíciója 

Egyszerű mérleg feladatok gyakorlati alkalmazásával (pl. egyszerű “lukas mérleg”) 

Az eredménykimutatás fogalma, fajtái 

11. évfolyamon kerül feldolgozásra: 

A könyvviteli számlák 

Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete 

A számlák nyitása, zárása 
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Idősoros és számlasoros könyvelés 

Mérlegszámlák, költség és eredményszámlák 

Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata 

3.3.2.6.4 Statisztikai alapfogalmak – 54/40 óra 

A statisztika fogalma, ágai 

A statisztikai sokaság fogalma, fajtái, jellemzői 

A statisztikai ismérv és fajtái 

Az információk forrásai, az információszerzés eszközei 

A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai 

A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai 

A táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei 

A statisztikai adatok ábrázolása 

A statisztikai adatok összehasonlítása: viszonyszámok és alkalmazásuk 

A viszonyszámok csoportosítása 

A dinamikus viszonyszámok és összefüggéseik 

A megoszlási viszonyszám és összefüggései 

Középértékek és alkalmazásuk 

Számított középértékek (számtani átlag, kronológikus átlag, mértani átlag) 

Helyzeti középértékek: módusz, medián 

Ajánlott kiegészítő témák: 

az ágazati érettségire történő felkészítés keretében 

Indexek és alkalmazásuk Indexszámítás 

3.3.2.6.5 Banki alapismeretek – 0 óra – 

A Pénzügyi és vállalkozási ismertek keretében kerül feldolgozásra 

A pénz fogalma és fajtái, a pénz funkciói (értékmérő, forgalmi eszköz, fizetési eszköz, 
kincsgyűjtés, felhalmozás, vagyontartás) 

A pénz kialakulása: árupénz, pénzhelyettesítők, a mai pénz 

Gazdaságpolitika, pénzügypolitika (fogalma, eszközei) 

A pénzügyek, pénzügyi viszonyok 

A pénzügyi rendszer feladatai, jellegzetes intézményei 

A bankok kialakulása, fogalma és a bankműveletek 
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Az egyszintű és a kétszintű bankrendszer jellemzői 

A legjellemzőbb banki szolgáltatások 

E-banking szolgáltatások fogalma, lehetőségei 

Biztonsági tanácsok az elektronikus banki szolgáltatáshoz kapcsolódóan 

3.4 Üzleti kultúra és információkezelés megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  198/198 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Bemutatja a hétköznapi viselkedési formákat, elemzi az alapvető és a szolgáltató 
szakmákban különösen fontos magatartási, illetve viselkedésformák szerepét, 
jelentőségét. A tanulók elsajátítják és tudatosan alkalmazzák a helyes beszédtechnikát, 
valamint az írásbeli kommunikáció alapszabályait. Fontos a személyiségfejlesztés, az 
egyéni és a szakmai sikerek elérésének kommunikációs eszközökkel történő elősegítése. 
Lehetőséget biztosít a tanulók számára az üzleti kultúra és információkezelés 
feladataihoz kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésére, a 
kommunikációs és prezentációs képességeik fejlesztésére. 

3.4.1 Kommunikáció tantárgy 36/36 óra 

3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Megismerteti a tanulókkal az ön és emberismeret jelentőségét, az alapvető viselkedési 
formákat. 

Fejleszti az empatikus készségeket. 

Legyenek tisztában az emberi érintkezés kultúrájának fontosságával. 

Ismerjék meg önmagukat, és sajátítsák el a közvetlen és tágabb értelemben vett 
környezetükhöz való alkalmazkodás képességét. 

Legyenek képesek a konfliktusok elkerülésére vagy helyes kezelésére, a családi, baráti és 
későbbi munkakapcsolatok helyes alakítására. 

3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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Magyar nyelvtan, a helyesírás szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás 

3.4.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 
digitális 
kompetenciák 

Adott szituációnak 
megfelelően 
alkalmazza a 
kapcsolattartás 
kulturált szabályait. 

Ismeri a 
viselkedéskultúra 
alapvető szabályait. 

Teljesen önállóan 

Törekszik az üzleti 
partnerekkel és 
munkatársakkal 
való udvarias 
kommunikációra 
írásban és szóban 
egyaránt. 

Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása a netikett 
egyszerű 
szabályainak 
betartásával 

Adott szituációnak 
megfelelően 
alkalmazza a 
munkahelyi 
kapcsolatokat 
meghatározó 
szabályokat. 

Tisztában van a 
munkahelyi 
kapcsolatokat 
meghatározó 
szabályokkal. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása a netikett 
egyszerű 
szabályainak 
betartásával 

A tartalmi és formai 
követelményeknek 
megfelelően levelet 
készít, használja a 
helyes 
beszédtechnikai 
módokat. 

Ismeri az írásbeli és 
a szóbeli 
kommunikáció 
legelterjedtebb 
formáit. 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 
létrehozása, 
átalakítása, 
formázása, 
szerkesztése a 
szerzői jogok 
figyelembevételével 
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Megadott 
kommunikációs 
helyzet 
elemzésével 
megfogalmazza a 
kommunikációs 
probléma okát, 
megoldására 
javaslatot tesz: 
kifejezi 
egyetértését vagy 
egyet nem értését, 
érvel, indokol, 
magyaráz, tanácsol. 

Ismeri a 
legfontosabb 
kommunikációs 
technikákat és a 
kommunikációs 
zavarok okait. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása a netikett 
egyszerű 
szabályainak 
betartásával 

3.4.1.6 A tantárgy témakörei 

9. évfolyam: 

3.4.1.6.1 Kapcsolatok a mindennapokban – 10/10 óra 

A viselkedéskultúra alapjai, illem, etikett, protokoll értelmezése 

A köszönés, megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, társalgás, vita, 
konfliktusmegoldás fogalmainak bemutatása és gyakorlati alkalmazása, elmélyítése a 
kulturált viselkedésben 

A mindennapi, a hivatali és az alkalmi öltözködés megismerése 

Gasztronómiai alapismeretek, alapelvárások megismerése 

3.4.1.6.2 A munkahelyi kapcsolattartás szabályai – 10/10 óra 

Pontos munkavégzés, csoportközi viszonyok, a vezető és a beosztott viszonya, 
generációs problémák a munkahelyen, azok kezelése 

A társasági élet speciális lehetőségei (névjegy és névjegyhasználat, telefonhasználat, 
dohányzás, ajándékozás) és gyakorlati alkalmazási lehetőségük, lehetőleg életközeli 
helyzetekben 

3.4.1.6.3 Kommunikációs folyamat – 8/8 óra 

A kommunikáció alapfogalmai 
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A verbális jelek, a nem verbális jelek, a kommunikációs kapcsolatok, az írásbeli és 
szóbeli kommunikáció fajtái 

A kommunikációs zavarok, a kommunikációs technikák gyakorlása 

3.4.1.6.4 Ön-és társismeret fejlesztése – 8/8 óra 

Önelemzés, önkifejezés, érzések, érzelmek, gondolatok kifejezése 

A kommunikációs stílusok használata 

A hatékony, sikeres kommunikáció akadályai, konfliktuskezelés 

3.4.2 Digitális alkalmazások tantárgy 162/162 óra 

3.4.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók magabiztosan használják a digitális eszközöket, a számítógép billentyűzetét, 

legyenek képesek dokumentumok megnyitására, mentésére, nyomtatására, 

tabulálására, a betűtípus megválasztására. Ismerjék a levelek formai kialakításának 

szokásait, a kiemelési módokat.Képesek legyenek ügyiratok kitöltésére és készítésére, 

hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök 

használatára.Alkalmazzák a tízujjas, vakon gépelésen alapuló helyes írástechnikát. 

Képesek legyenek szakmai szöveg másolására, a szövegszerkesztővel történő 

adatbevitelre, a táblázatkezelő használatára, önállóan egyszerű hivatalos levél 

elkészítésére.Ismerjék az online kommunikációt biztosító szolgáltatásokat. Képzés 

javasolt helyszíne: számítógépterem. 

3.4.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.4.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A magyar nyelvtan és a helyesírás szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás. 

A gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy keretében elsajátított alapfogalmak 
felhasználása az üzleti levél elkészítése során pl. Kötelmi jogi ismeretek. 

Az informatikai készségek és tevékenységi formák használata felhasználói szinten. 

3.4.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
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üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Számítógépes 
dokumentumokat 
megnyit, ment, 
nyomtat. 

Számítógépes 
felhasználói 
ismeretek, 
szövegszerkesztő 
és táblázatkezelő 
kezelése. 

Teljesen önállóan 

Törekszik a pontos, 
áttekinthető 
munkavégzésre. 

Biztonságos 
jelszavak 
megválasztása, 
megfelelően előre 
beállított 
szoftverek, 
eszközök használata 
az IKT-biztonság 
növelése céljából 

Megadott 
szempontok szerint 
szövegszerkesztő 
szoftverrel 
dokumentumot 
formáz. 

Ismeri a 
szövegformázás 
alapvető szabályait. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Digitális eszköz be-, 
kikapcsolása 
Alapvető funkciók 
beállítása, 
módosítása  
A gyakran 
előforduló, 
legegyszerűbb 
problémahelyzetek 
megoldása 

Megadott 
szempontok szerint 
táblázatkezelő 
szoftverrel 
táblázatokat, 
diagramokat készít. 

Ismeri a 
táblázatkezelő 
program alapvető 
felhasználási 
lehetőségeit. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása a netikett 
egyszerű 
szabályainak 
betartásával 

Megadott 
szempontok szerint 
prezentációt készít. 

Ismeri a 
prezentáció készítő 
program alapvető 
felhasználási 
lehetőségeit. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Egyszerű digitális 
tartalmak 
létrehozása és 
módosítása a 
szellemi tulajdon 
védelme érdekében 
hozott 
legalapvetőbb 
szabályok (szerzői 
jogok) 
figyelembevételével 

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



24 
 

Megadott 
szempontok szerint 
információt keres 
az interneten, 
kiválasztja és 
feldolgozza. 

Ismeri a 
biztonságos 
internet használat 
szabályait, és a 
digitális, online 
kommunikáció 
eszközeit. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Adatok, információk 
keresése digitális 
eszközön vagy az 
interneten, az 
eredmények közül a 
megfelelő(k) 
kiválasztása és 
feldolgozása 
útmutatás alapján 

Tíz perc alatt 
legalább 900 leütés 
terjedelmű, 
összefüggő 
szöveget másol. 

Ismeri a tízujjas, 
vakon gépelés 
technikáját. 

Teljesen önállóan 

Egyszerű digitális 
tartalmak 
létrehozása és 
módosítása a 
szellemi tulajdon 
védelme érdekében 
hozott 
legalapvetőbb 
szabályok (szerzői 
jogok) 
figyelembevételével 

Használja saját és a 
vállalkozás 
ügyeinek 
intézéséhez 
rendelkezésre álló 
ügyfélkapu és 
online 
szolgáltatásokat 
(ebevallás, e-
felvételi, erkölcsi 
bizonyítvány 
igénylés stb.). 

Ismeri az 
ügyfélkapu és az 
online ügyintézés 
előnyeit. 

Teljesen önállóan 

Ügyfélkapu és 
online 
szolgáltatások 
ismerete 

Megadott 
szempontok szerint 
iratkezelés és 
levelezési 
feladatokat végez. 

Ismeri a levelek 
fajtáit, az üzleti 
levelezés szabályit. 

Teljesen önállóan 
Digitális funkciók 
alkalmazása. 

3.4.2.6 A tantárgy témakörei 

9. évfolyam: 

3.4.2.6.1 Munkavédelmi ismeretek – 4/4 óra 
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A munkavédelem lényege és területei 

A munkahelyek kialakításának általános szabályai 

A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben 

Alapvető feladatok a tűz megelőzése érdekében 

3.4.2.6.2 Tízujjas, vakon gépelés – 86/86 óra 

Tízujjas, vakon gépeléssel a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a 
homogén gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével 

Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással 

A jelek szabályai 

A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés 
ismérvei alapján 

A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 

Tízperc alatt legalább 900 leütés terjedelmű, összefüggő szöveg másolása 

10. évfolyam: 

3.4.2.6.3 Levelezés és iratkezelés – 36/36 óra 

A levél fajtái, formai ismérvei 

A hivatalos levelek fogalmazásának tartalmi szempontjai 

A beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés stb.) 

Az egyszerű ügyiratok fajtái (nyugta, elismervény, meghatalmazás stb. 

A pályázati dokumentumok, nyomtatványok, irat és szerződésminták értelmezése 

Közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei (értesítés, meghívó, 
igazolás, engedély stb.), a szerződésekkel kapcsolatos ügyiratok. 

A vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei (jegyzőkönyv, emlékeztető, 
feljegyzés stb.) 

Üzleti levelezés (ajánlat, megrendelés, teljesítés, a teljesítés zavarai, szállítás stb.) 

Munkaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés stb.) 

Az alkalmazott irodatechnikai eszközök használata 

Az ügyiratkezelés alapfogalmai 

Az irattározás kellékei, eszközei 

Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás stb.) 
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3.4.2.6.4 Digitális alkalmazások – 36/36 óra  

A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek 
írásának adott időszakban érvényes szabályai szerint 

Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg igazítása, 
élőfej, élőláb stb. 

Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb. 

Prezentációkészítés 

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása 

Az online kommunikációt biztosító szolgáltatások használata (e-mail, azonnali 
üzenetküldés, hang-és videóalapú kommunikáció) 

Személyes és céges online ügyintézés ügyfélkapun keresztül 

Adat és információ fogalma 

Az adat és információkezelés, -védelem szabályozása 

Az adat és információkezelés körébe tartozó fogalmak, értelmezésük 

A személyes adatok védelme 

3.5 Vállalkozások gazdálkodási feladatai megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 210/299 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulók megismerik a készlet és a befektetett eszközgazdálkodás lényegét. 
Megismerik a munkaerő-gazdálkodás feladatait. Megértik a döntés szerepét a 
gazdálkodásban, a tervezés és a vezetés kapcsolatát, a konfliktusfeloldás lényegét, az 
érdekkülönbségeket. 

A tanulási terület kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítson a tanulók számára 
a vállalkozások gazdálkodási feladataihoz kapcsolódó önálló projektfeladatok, 
produktumok elkészítésére, kommunikációs és prezentációs képességeik 
fejlesztésére. 

3.5.1 Gazdálkodási ismeretek tantárgy 156/165 óra 

3.5.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók megismerik a vállalati gazdálkodás területeit, a vállalati vezetés és tervezés 
szerepét, a logisztika, a készletgazdálkodás, a munkaerő és bérgazdálkodás elemzésének 
módszereit.A módszerek felhasználásával képesek lesznek a vállalkozás belső és külső 
környezetében bekövetkező változások követésére, alkalmazkodási javaslatok 
kidolgozására. 
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3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.5.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gazdasági és jogi alapismertek és a vállalkozások működtetésének alapismeretei 

tantárgyak témakörei 

3.5.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség 
mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Adatokat szolgáltat a 
befektetett eszközök 
elszámolásához 

Ismeri a 
befektetett 
eszközök fogalmát, 
a vállalkozás 
életében betöltött 
szerepét. 

Irányítással 

A megadott 
utasítások alapján 
törekszik felkutatni 
a vállalkozás 
számára 
legelőnyösebb 
ajánlatot. A 
gazdálkodás során 
mindig a 
vállalkozás érdekeit 
helyezi előtérbe. 

  

Ellátja a logisztikai 
feladatokhoz 
kapcsolódó gazdasági 
adminisztrációs 
feladatokat. 

Ismeri a logisztikai 
rendszer működési 
területeit. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Ellátja a bér és 
létszámgazdálkodással 
kapcsolatos gazdasági 
adminisztrációs 
feladatokat. 

Ismeri az 
emberierőforrás-
gazdálkodás 
működési 
területeit 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

3.5.1.6 A tantárgy témakörei 
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11. évfolyam 

3.5.1.6.1 A vállalkozások gazdasági feladatai – 12/12 óra 

A termelés és a szolgáltatás tartalma 

A termelés jellemzői 

A szolgáltatások jellemzése 

A termelés és szolgáltatás megvalósítása 

A minőségbiztosítás szerepe 

A vállalkozások gazdasági feladatai (számviteli, pénzügyi, adózási, ügyviteli feladatok 
és köztük lévő összefüggések) 

3.5.1.6.2 Gazdálkodás a befektetett eszközökkel – 36/30 óra 

Az innováció lényege és szerepe a vállalkozásnál 

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 

A tárgyi eszközök üzemfenntartásának szerepe 

A beruházás szerepe a vállalkozásnál 

A beruházás folyamata 

3.5.1.6.3 Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer – 48/44 óra 

Logisztikai rendszer – 24 óra 

A vállalkozási logisztika lényege és szerepe 

A logisztika területei, a logisztika anyagi és információs folyamatai 

A logisztikai rendszer szerkezete 

A logisztika stratégiai kérdései 

A logisztikai rendszer működése 

12. évfolyam 

Készletgazdálkodás – 24 óra 

A forgóeszközök fogalma, főbb csoportjai (vásárolt és saját termelésű készletek) 

A készletgazdálkodás, struktúra kialakítása, készletnormák, anyagnormák 
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A teljes forgóeszköz állománnyal való gazdálkodás (optimális összetétel, 
hatékonyság, igényesség, forgási sebesség) 

Munkaerő és bérgazdálkodás – 48/48 óra 

A munkaerő és bérgazdálkodás feladatai 

A vállalkozás munkaerő-szükségletének biztosítása (szükséglet meghatározása, 
biztosítása, hatékony foglalkoztatás) 

Munkajogi alapismeretek, (munkaviszony, munkaviszony létesítése, megszűnése, 
megszüntetése, munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei, munkaszerződés) 

Bérgazdálkodás, ösztönzés, érdekeltségei rendszer 

A kereseti arányok kialakítása 

A beosztott és vezető munkavállalók belső érdekeltségi rendszere 

A vállalaton belüli szervezeti egységek érdekeltségi rendszere 

13. évfolyam 

3.5.1.6.4 A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája – 16/16 óra 

A vállalati folyamatok funkcionális területei 

A vezetés lényege és funkciói 

A vállalkozás szervezete 

A tervezés szerepe, fajtái a vállalkozásnál 

A vállalati stratégia szerepe, a stratégiai tervezés folyamata 

3.5.1.6.5 A vállalkozások válsága – 15/15 óra 

A vállalati válság lényege, kialakulásának okai 

A vállalati válság szakaszai és típusai 

A vállalati válság leküzdése 

Válságkezelő stratégiák 

A vállalkozások megszűnése (csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás) 

3.5.2 Gazdasági számítások tantárgy 72/134 óra 
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3.5.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Fejlessze a tanulók gazdasági-pénzügyi kompetenciáit, logikai készségeit. 

Megalapozza, támogassa és elmélyítse a tanulók gazdasági jellegű gondolkodását, a 
pénzügyi-számviteli és statisztikai logika megértését, amellyel a szakmai tárgyak 
eredményessége növelhető. 

Fejlessze az önálló és rendszerezett gondolkodást. 

Javasolt a tantárgy csoportbontásban történő tanítása. 

3.5.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.5.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gazdasági és jogi alapismeretek tantárgyháztartások gazdálkodása, a vállalat 
termelői magatartása témakörei 

A vállalkozások működtetése tantárgystatisztikai alapfogalmak témaköre 

A pénzügy tantárgy kamatszámítások témaköre 

Matematika: egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

3.5.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

A statisztikai 
kimutatásokat 
kritikusan 
értelmezi. 

Ismeri a statisztikai 
adatgyűjtés 
feldolgozási 
módjait, az 
alapvető statisztikai 
mutatószámokat. 

Teljesen önállóan     
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Különböző banki 
befektetési 
ajánlatok közül 
kiválasztja a 
kedvezőbb 
ajánlatot. 

Alkalmazza a 
különböző 
kamatszámítási 
módszereket. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

3.5.2.6 A tantárgy témakörei 

3.5.2.6.1 Közgazdasági alapozó számítások – 36/36 óra 

Valós számok halmazának ismerete. 

Önálló munka gyakorlása. 

Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, igényének kialakítása. 

Absztrakciós, kombinációs képesség fejlesztése. 

Törtekkel való műveletek 

Egyenletrendezés 

Egyenletrendszerek 

Szöveges feladatok, gazdasági fogalmakkal 

Algebrai kifejezések 

Függvények: lineáris, másodfokú, fordított arányosság, exponenciális.  

Algebrai számítások. 

Egyenes egyenlete.  

Kapcsolatok a függvények között. 

3.5.2.6.2 Pénzügyi számítások – 18/36 óra 

Egyszerű kamatozás 

Kamatos kamatozás 

Vegyes kamatozású konstrukció alkalmazása 

Törlesztő tervek típusai 

Kölcsöntörlesztés, hiteldíj 

Pénzügyi szöveges feladatok gyakorlati alkalmazása. 

3.5.2.6.3 Statisztikai számítások – 18/62 óra 

Egyszerű, súlyozott átlag alkalmazása  
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Módusz, medián, terjedelem 

Számított és helyzeti középértékek fajtái 

Nevezetes közepek 

Diagramok. Kör-, vonal-, oszlopés sávdiagramok értelmezése, készítése. 

Annak eldöntése, hogy mikor, milyen diagramot érdemes készíteni 

Viszonyszámok. 

Százalékszámítás. 

A viszonyítási számok helyes megtalálása a szöveg alapján.  

Százalékfogalmak magabiztos ismerete. 

A nettó ár és a fogyasztói ár közötti eltérés meghatározása különböző adókulcsok 
mellett 

3.6 Pénzügyi ügyintézői feladatok megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 768/758 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulók megismerik a pénzügy, a vállalkozásfinanszírozás és az adózás 
alapösszefüggéseit, az elszámolások információtartalmát, a gazdasági események 
eredményre, vállalkozásműködésére gyakorolt hatását. Képesek értékelni a 
finanszírozás, a befektetés alapvető formáit, értik a likviditás biztosításának fontosságát. 
Lehetőséget biztosít a tanulók számára a pénzügyi ügyintézői feladatokhoz kapcsolódó 
önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésére, kommunikációs és prezentációs 
képességeik fejlesztésére. 

3.6.1 Pénzügy tantárgy 386/371 óra 

3.6.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló érdeklődjön a mindenkori gazdaságpolitikai és pénzügypolitikai célok és 
megvalósításuk módjai iránt, eligazodjon a pénzügy intézményrendszerében és ismerje 
az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat. Alkalmas legyen arra, hogy meghatározza és 
kiválassza a pénzforgalom lebonyolításának a vállalkozás számára leginkább megfelelő 
módját, és segítsen eligazodni a pénzügyi piacon kínált értékpapírok fajtái között. A 
tanuló megismerje a nemzetközi elszámolási eszközök árfolyam-alakulásának hatását a 
gazdasági szférára. A tanuló megértse és a mindennapi életben alkalmazni is tudja, hogy 
a pénznek időértéke van a különböző időpontokban esedékes pénzáramok tekintetében, 
akár a betétgyűjtéshez, akár a hitelfelvételhez kapcsolódóan. Legyen képes a tanuló 
egyszerű befektetési, értékpapírárfolyam és hozamszámításon keresztül dönteni a 
beruházás megvalósításáról, a vásárlási-eladási szándékról. 
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3.6.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.6.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gazdasági számítások tantárgy témakörei 

Matematika: egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

3.6.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.6.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség 
mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Példákon keresztül 
bemutatja a mai 
pénz fajtáit, a 
pénzügyi 
viszonyokat. 

Tisztában van a 
pénzügyi rendszer 
feladataival. 

Teljesen önállóan 

Fogékony az új 
információk 
befogadására. A 
minőségi 
munkavégzés 
érdekében követi a 
szakmájával 
kapcsolatos 
jogszabályi 
változásokat. 
Törekszik a pontos, 
áttekinthető, 
munkavégzésre. 

Digitális tartalmak 
létrehozása, 
átalakítása, 
formázása, 
szerkesztése 
változatos 
programok, 
alkalmazások 
együttes 
használatával 

Példákon keresztül 
értelmezi a 
monetáris 
szabályozó eszközök 
hatásait a 
pénzforgalomra. 

Érti a kétszintű 
bankrendszer 
lényegét és a 
jegybank monetáris 
irányításban 
betöltött szerepét. 

Teljesen önállóan   
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Tájékozódik a 
pénzügyi piaci 
kondíciókról. 
Közreműködik a 
banki termékek 
(kamat, díj, 
jutalékok 
figyelembevételével) 
kiválasztásában. 

Különbséget tud 
tenni monetáris és 
nem monetáris 
közvetítők között. 
Ismeri a 
bankügyletek 
típusait. 

Instrukció 
alapján részben 
önállóan 

Összetett 
információgyűjtés 
és -tárolás, kreatív 
megoldásokkal, 
egyszerű 
struktúrában 

Adatokat szolgáltat 
a hitelkérelem 
öszszeállításához. 
Gondoskodik a 
törlesztőrészletek 
kifizetéséről, figyeli 
a hitelkamatot és a 
hitelkeretet. 

Tudja a hitelezési 
eljárás menetét. 
Ismeri a 
kölcsöntörlesztéssel, 
hiteldíjjal kapcsolatos 
számításokat. 

Instrukció 
alapján részben 
önállóan 

Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása, 
programok 
összetettebb 
funkcióival, a 
netikett 
szabályainak 
betartásával 

Kiállítja a 
pénzforgalmi 
nyomtatványokat, 
gondoskodik a 
teljesítésükről. 

Ismeri a fizetési 
számlák fajtáit. 

Teljesen önállóan 
Számlázóprogramot 
használ. 

Lebonyolítja a 
készpénzforgalmat, 
kezeli a 
bankkártyákat. 

Ismeri a 
készpénzforgalom 
típusait. 

Teljesen önállóan   

Kiállítja a bevételi és 
kiadási 
bizonylatokat, vezeti 
a pénztárjelentést, a 
pénztárnaplót és a 
szigorú számadású 
nyomtatványok 
analitikáját. 

Tisztában van a 
házipénztár 
működési 
szabályaival. 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 
létrehozása, 
átalakítása, 
formázása, 
szerkesztése 
változatos 
programok, 
alkalmazások 
együttes 
használatával 

Közreműködik a 
bankgarancia, a 
fedezetigazolás és az 
akkreditív nyitás 
ügyében. 

Ismeri a nemzetközi 
elszámolások 
eszközeit. 

Instrukció 
alapján részben 
önállóan 
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Elvégzi az alapvető 
befektetési 
számításokat. 

Ismeri a pénzügyi 
piacok működését és 
az értékpapírok 
típusait. Érti az 
alapvető befektetési 
számítások 
alkalmazási 
lehetőségeit. 

Instrukció 
alapján részben 
önállóan 

  

Közreműködik a 
biztosítási termékek 
kiválasztásában. 

Ismeri a biztosítási 
termékeket. 

Instrukció 
alapján részben 
önállóan 

Összetett 
információgyűjtés 
és -tárolás, kreatív 
megoldásokkal, 
egyszerű 
struktúrában 

Adatokat szolgáltat 
a finanszírozási 
döntésekhez. 

Ismeri a 
finanszírozási 
döntésekhez 
szükséges 
információforrásokat. 

Instrukció 
alapján részben 
önállóan 

  

Közreműködik a 
befektetési 
döntések 
előkészítésében. 

Ismeri a beruházások 
pénzügyi forrás 
lehetőségeit. 

Instrukció 
alapján részben 
önállóan 

  

Részt vesz a 
pályázatok, 
projekttámogatások 
készítésében, 
nyilvántartásában, 
elszámolásában 

Ismeri a projektek 
támogatásiforrás-
lehetőségeit. 

Irányítással   

3.6.1.6 A tantárgy témakörei 

11. évfolyam elmélet 

3.6.1.6.1 A pénzügyi intézményrendszer – 20/20 óra 

A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése Jegybank és a monetáris 
szabályozás 

Az MNB szervezeti felépítése 

A magyar központi bank feladatai, a monetáris irányításban betöltött helye 

A pénzügyi intézmények jellemzői (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások)  
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Nem monetáris közvetítők és feladataik (biztosítók, nyugdíjpénztárak) 

Magyar Bankszövetség, OBA, BEVA 

Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 

3.6.1.6.2 Bankügyletek – 25/24 óra 

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, hitelfelvétel a 
jegybanktól és más banktól) 

Aktív bankügyletek, a hitelezés folyamata (hitelek típusai, lízingügylet, faktorálás, 
forfetírozás). 

A hitelezési eljárás menete 

Hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték  

Semleges bankműveletek 

3.6.1.6.3 A pénzforgalom – 18/18 óra 

A pénzforgalom általános szabályai. 

Banki titoktartási szabályok 

A fizetési számlák fajtái 

Fizetési módok: 

‒ fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, okmányos meghitelezés 
(akkreditív) 

‒ fizetési számlához kötődő készpénzfizetés: készpénzfizetésre szóló csekk 
kibocsátása és beváltása, készpénzbefizetés fizetési számlára, 
készpénzkifizetés fizetési számláról 

‒ fizetési számla nélküli fizetés: készpénzátutalás 

‒ készpénzfizetés 

A készpénzforgalom lebonyolítása 

A pénztár, a pénzkezelés és a pénztári forgalom elszámolása 

A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök 

3.6.1.6.4 A vállalkozások finanszírozása – 9/8 óra 

A finanszírozás fogalma, jellemzői 

A finanszírozás formái: belső és külső finanszírozás 

Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv 

A beruházások finanszírozási forrásai 
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‒ belső forrásból történő finanszírozás 

‒ külső forrásból történő finanszírozás 

‒ lízingfinanszírozás jellemzői, a lízing típusai 

‒ projekttámogatások: kis- és középvállalkozások gazdaságfejlesztést szolgáló 
támogatásai 

11. évfolyam gyakorlat 

3.6.1.6.5 A pénz időértéke – 30/30 óra 

Javasolt a témakört csoportbontásban feldolgozni. 

A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelenés a jövőérték-számítás időtényező-táblázatok alkalmazásával 

Az egyszerű és a kamatos kamatszámítása 

Diszkontálás 

A bank passzív bankműveletei, megtakarítási számlák, befektetési számítások 

A bank aktív bankműveletei, a hitelezés folyamata, hiteltörlesztési módok számítása 

3.6.1.6.6 A pénzkezelés bizonylatai – 36/36 óra 

Javasolt a témakört számítógépteremben, csoportbontásban feldolgozni. 

Bankválasztási szempontok a gyakorlatban 

A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés formai és tartalmi követelményei 

A pénzforgalmi számla nyitása 

A pénzforgalmi szolgáltatások lebonyolításának lépései 

A pénzkezelési szabályzat 

A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok 

A bizonylatok adattartalmának értelmezése: 

‒ kiadási és bevételi pénztárbizonylat 

‒ időszaki pénztárjelentés 

‒ készpénzfizetési számla 

‒ szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása 

Pénzügyi bizonylatok (számla) kiállítása számlázóprogram használatával 

Fizetési számlák közötti fizetési megbízások elektronikus kiállítása 
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Számlázó programok segítségével számlázási, valamit a kapcsolódó adatszolgáltatási 
gyakorlati feladatokat megoldása 

3.6.1.6.7 A vállalkozások finanszírozása – 42/40 óra 

EU-s támogatási források.  

A pályázatírás és a pénzügyi tervezés kapcsolata 

Pályázati adminisztráció, iratanyagok, dokumentumok kezelése 

Forgóeszköz-finanszírozás 

Forgóeszköz-szükséglet megállapításának módjai (forgási mutatók, mérlegmódszer 
alkalmazásával) 

Jellemző finanszírozási források 

Rövid lejáratú bankhitel és típusai 

Kereskedelmi hitel (vevőktől kapott előleg és áruhitel), váltótartozás 

Faktoring lényege, és igénybevételének jellemzői 

Tartós passzívák 

Üzletfinanszírozás 

Pénzügyi tervezés és a tervek csoportjai 

Állományi (státusz) és forgalmi szemléletű terv 

Az állományi szemléletű terv: a mérlegterv jellemzői 

Forgalmi szemléletű terv: a likviditási terv jellemzői 

A pénzügyi tervek egyenlegének ismeretében hozott intézkedések 

12. évfolyam elmélet 

3.6.1.6.8 A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése – 5/5 óra 

A teljesítménymutatókból nyerhető információk 

Elemzés állományi és folyamatszemléletben 

3.6.1.6.9 Nemzetközi pénzügyek – 15/15 óra 

A nemzetközi fizetések általános szabályai 

A nemzetközi elszámolások eszközei 

A valuta, a devizaárfolyama, az árfolyamok jegyzése 

A nemzetközi fizetések általános szabályai 
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Fizetési módok a nemzetközi kereskedelemben (devizaátutalás, okmányos inkasszó, 
akkreditív) 

A nemzetközi pénzügyi intézmények és feladataik 

3.6.1.6.10 Pénzügyi piacok és termékeik – 30/42 óra 

A pénzügyi piacok fogalma, gazdaságban betöltött szerepe 

Pénzügyi piacok csoportosítása 

Az értékpapírok pénzügyi piacokon betöltött szerepe 

Az értékpapírok megjelenése, fogalma (főbb csoportosítási szempontjai) 

Az értékpapírok főbb fajtái: 

‒ a kötvény fogalma, jellemzői, fajtái, a vállalati kötvény pénzügyi piacon betöltött 
szerepe 

‒ a részvény fogalma, fajtái, jellemzői, a részvények szerepe a gazdaságban 

‒ a közraktárjegy fogalma, jellemzői 

‒ az állampapírok jellemzői és fajtái 

‒ a banki értékpapírok 

‒ váltóismeretek 

A pénzügyi piacok, a tőzsde működése 

3.6.1.6.11 Befektetések értékelése – 8/8 óra 

Befektetési döntések típusai 

A beruházások pénzáramai, típusai (kezdő pénzáram, működési pénzáram és végső 
pénzáram) és tartalmuk 

3.6.1.6.12 Biztosítási alapismertek – 14/14 óra  

Alapfogalmak 

A biztosítás szerepe, jelentősége, módszere 

A biztosítási ágazatok rendszerei, biztosítási formák 

Biztosítási szerződés és biztosítási díj 

Biztosítási esemény bekövetkezése, kárrendezés 

12. évfolyam gyakorlat 

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



40 
 

3.6.1.6.13 A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése – 5/5 óra 

A pénzügyi mutatók főbb fajtái 

‒ vagyon – és tőkestruktúra mutatók 

‒ hatékonysági mutatók 

‒ jövedelmezőségi mutatók 

‒ eladósodási mutatók 

‒ pénzügyi egyensúly mutatói 

‒ piaci érték mutatók 

A mutatók kiszámításának értelmezése 

3.6.1.6.14 Nemzetközi pénzügyek -15/15 óra 

A nemzetközi fizetések általános szabályai  

A valuta és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok 

A valuta-, a devizaárfolyamokhoz kapcsolódó számítások 

3.6.1.6.15 Pénzügyi piacok és termékeik – 15 óra 

Értékpapír-hozam számítási feladatok  

A tőke és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek 

3.6.1.6.16 Befektetések értékelése – 37/33 óra 

Tőkebefektetési számítások: a beruházások gazdaságossági számításai – statikus és 
dinamikus számítások 

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási 
pénzeszközök forgási sebessége. 

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték, jövedelmezőségi index, belső 
megtérülési ráta (számítás nélkül, csak értelmezés szintjén) 

Döntési szabályok a beruházás megvalósítására vagy elutasítására vonatkozóan 

A kötvény értékelése: 

A klasszikus kötvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, 
összevetése a piaci árfolyammal, valamint a vásárlási-eladási szándék megállapítása 

A kötvények hozamának számítása: névleges hozam, egyszerű hozam 

A részvény értékelése: 
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A törzsrészvény és az elsőbbségi részvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) 
becslése, összevetése a piaci árfolyammal, valamint a vásárlási-eladási szándék 
megállapítása 

A részvények várható hozamának számítása 

Tőzsdei ügyletek értékelése 

13. évfolyam -gyakorlat 

3.6.1.6.17 Komplex pénzügyi feladatok – 62/58 óra 

Komplex pénzügyi feladatok online megoldása 

Javasolt a témakört csoportbontásban, számítógépteremben feldolgozni. 

3.6.2 Irodai szoftverek alkalmazása tantárgy 93/93 óra 

3.6.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlati ismereteket szerezzenek a vállalati 
gazdálkodás üzleti folyamatainak az irodai szoftverekkel való támogatásának működési 
folyamataiban. 

Betekintést nyerjenek az irodai szoftverek szakmai alkalmazásába. 

Ajánlott téma: vállalati integrált rendszerek gyakorlati megismerése 

3.6.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.6.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A pénzügy tantárgy bankügyletek és pénzforgalom témakörei 

A számvitel tantárgy témakörei 

Az adózás tantárgy témakörei 

3.6.2.4 A képzés órakeretének 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 
kell lebonyolítani. 
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3.6.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Megadott 
szempontok táblát, 
diagramot készít. 

Ismeri az adott 
területhez 
kapcsolódó 
pénzügyi, 
finanszírozási, 
számviteli 
szabályokat 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Fogékony az új 
információk 
befogadására. A 
minőségi 
munkavégzés 
érdekében követi a 
szakmájával 
kapcsolatos 
jogszabályi 
változásokat. 
Pontosságra, 
precizitásra 
törekszik. 

Digitális tartalmak 
létrehozása, 
átalakítása, 
formázása, 
szerkesztése 
változatos 
programok, 
alkalmazások 
együttes 
használatával 

Megadott 
szempontok szerint 
kamatszámítást és 
hiteltörlesztő tervet 
készít. 

Megadott 
szempontok 
alapján kiszámolja 
a tárgyi eszközök 
értékcsökkenését. 

3.6.2.6 A tantárgy témakörei 

13. évfolyam -gyakorlat 

3.6.2.6.1 Irodai szoftverek szakmai alkalmazása – 93/93 óra 

Táblázatkezelőben végzett feladatok: 

‒ statisztikai (táblák, számítások, diagrammok) 

‒ pénzügyi (kamatszámítás, jelenérték, jövőérték táblák) 

‒ vállalkozásfinanszírozási (hiteltörlesztés, pénzforgalmi terv, mutatók, 
diagrammok) 

‒ számviteli (écs. számítás, készletérték számítás, önköltség kalkuláció) 

‒ adózási (áfa bevallás, bérkalkuláció) 

Szövegszerkesztő szakmai használata (kimutatás készítés, körlevél stb.) 

Ajánlott téma: vállalati integrált rendszerek gyakorlati megismerése 

3.6.3 Adózás tantárgy 93/170 óra 
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3.6.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók megismerik a magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek 

költségvetését, gazdálkodási szabályait. Felkészíti a tanulókat a kiemelt adójogszabályok 

alkalmazására az adózás rendjében és az adóigazgatási rendtartásban meghatározottak 

figyelembevételével, a jövedelem típusú adók és a forgalmi adó, valamint a helyi adók 

tekintetében. Rámutat a magánszemélyek személyi jövedelemadó fizetési 

kötelezettségére, az arányos közteherviselés szükségességére. A tanulóknak egyszerűbb 

adózási feladatok megoldásában jártasságot kell szerezniük, ki kell számolniuk az egyes 

adónemek kapcsán a fizetendő adóelőlegeket, valamint írásban elkészíteni az éves 

bevallásokat. 

3.6.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.6.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Gazdasági ismeretek tantárgy 

Számvitel tantárgy 

3.6.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.6.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség 
mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához 

kötődő digitális 
kompetenciák 
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Adónaptárt vezet és 
figyelemmel kíséri 
azt. Adó és 
járulékbevallásokat 
készít, adó és 
járulékfolyószámlát 
egyeztet, kezel, 
valamint 
kezdeményezi az 
adók pénzügyi 
rendezését. 

Ismeri az adózás 
rendjének 
jogszabályi előírásait 
(adóhatóságok, 
adókötelezettség, 
ellenőrzés, 
jogkövetkezmények). 

Teljesen önállóan 

Fogékony az új 
információk 
befogadására. A 
minőségi 
munkavégzés 
érdekében követi a 
szakmájával 
kapcsolatos 
jogszabályi 
változásokat. 
Pontosságra, 
precizitásra 
törekszik. 

Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése 
és fogadása 
programok 
összetettebb 
funkcióival, a 
netikett 
szabályainak 
betartásával 

Közreműködik a 
személyi 
jövedelemadó 
elszámolásával 
összefüggő 
nyilvántartási 
kötelezettség 
teljesítésében, elvégzi 
a személyi 
jövedelemadóval 
kapcsolatos 
elszámolásokat. 

Ismeri a személyi 
jövedelemadózás 
elszámolási 
szabályait a hatályos 
jogszabályok szerint. 

Teljesen önállóan   

Elvégzi a bért terhelő 
adókkal és 
járulékokkal 
kapcsolatos 
elszámolásokat, 
megállapítja az adó és 
járulékfizetési 
kötelezettséget. 

Ismeri a bért terhelő 
adók és járulékok 
elszámolási 
szabályait a hatályos 
jogszabályok szerint. 

Teljesen önállóan   

Közreműködik a 
vállalkozások 
jövedelemtípusú 
adóinak 
megállapításánál (pl. 
vállalkozói személyi 
jövedelemadó, 
társasági adó). 

Ismeri az egyéni 
vállalkozó adózási 
formáit, a társaságok 
jövedelemadózása 
elszámolási 
szabályait a hatályos 
jogszabályok szerint. 

Teljesen önállóan   
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Nyilvántartja a helyi 
adókat és az egyéb 
fizetési 
kötelezettségeket (pl. 
szakképzési 
hozzájárulás, 
környezetvédelemmel 
kapcsolatos díjak). 

Ismeri a helyi adók 
elszámolási 
szabályait a hatályos 
jogszabályok szerint. 

Teljesen önállóan   

Közreműködik a 
gépjárműadó és 
cégautóadó 
megállapításánál. 

Ismeri a 
gépjárműadó és 
cégautóadó 
elszámolási 
szabályait a hatályos 
jogszabályok szerint. 

Teljesen önállóan   

3.6.3.6 A tantárgy témakörei 

12. évfolyam elmélet 

3.6.3.6.1 Az államháztartás rendszere – 4/5 óra 

A költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, a költségvetés egyenlege 

Az adó és az adórendszer fogalma, jellemzői 

A magyar adójog forrásai 

Az adók csoportosítása: jövedelemadó, forgalmi típusú adó, vagyonadóztatás 

3.6.3.6.2 Az adózás rendje, az adóigazgatási rendtartás – 12/15 óra 

Az adókötelezettség szabályai 

Az adómegállapítási módok 

A bevallás, adófizetés és adóelőleg-fizetés szabályai 

A bizonylatkiállítás és a nyilvántartás szabályai 

Adatszolgáltatás, pénzforgalmi számlanyitási kötelezettség 

Adótitok, adóhatósági adatszolgáltatás 

Fizetési kedvezmények, elévülés 

Jogkövetkezmények, intézkedések 
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Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége 

Az ellenőrzés célja és fajtái 

Az ellenőrzés megindítása és lefolytatása, az ellenőrzés befejezése 

Jogorvoslat és eljárási költség 

3.6.3.6.3 Általános forgalmi adó – 36/36 óra 

Az általános forgalmi adó alanyai 

A gazdasági tevékenység fogalma 

A termék értékesítésének és szolgáltatás nyújtásának esetei a törvény értelmében 

A termék Közösségen belüli beszerzése és a termék importja 

A teljesítés helye a termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében az 
általános szabályok értelmében 

A teljesítés ideje 

Az adófizetési kötelezettség keletkezése, a fizetendő adó megállapítása  

Az adó alapja termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében 

Az adó alapjának utólagos csökkentése 

Az adó mértéke, az adó alóli mentességek szabályai  

Az adólevonási jog keletkezése 

Az előzetesen felszámított adó megosztása  

Az adólevonási jog korlátozása 

Adófizetési kötelezettség megállapítása  

A számlázás szabályai 

Feladatok megoldása az általános forgalmi adó fizetendő adójának megállapítására, a 
vállalkozást terhelő általános forgalmi adó és az előzetesen felszámított adó 
megosztására vonatkozóan, az adó alóli mentességek és az adómértékek több kulcsára 
tekintettel 

Speciális elszámolási módok (fordított áfa, pénzforgalmi elszámolás) 

3.6.3.6.4 Helyi adók – 20/20 óra 

A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális jellegű 
adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi iparűzési adó, 
települési adó 

Az egyes típusok adóalanyai  

Az adó alapja és mértéke 
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Az adókötelezettség teljesítése 

Egyszerűbb feladatok megoldása a helyiadókról szóló törvényben meghatározott 
adónemekre 

13. évfolyam elmélet 

3.6.3.6.5 Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok – 30/32 óra 

Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok a személyi 
jövedelemadó törvény alapján (az adó megállapítása, adónyilatkozat, egyszerűsített 
bevallás, adófizetés) 

Az adóköteles és az adómentes bevételek, az adóköteles bevételek legfőbb jellemzői 

A bevételek jövedelemtartalmának megállapítása: az összevonásra kerülő jövedelmek 
(kiemelten a munkaviszonyból származó jövedelmekre, a megbízási díjakra és a 
vállalkozói „kivétre”) 

Családi kedvezmény, első házasok kedvezménye, négy vagy több gyermeket nevelő 
anyák kedvezménye 

Adókedvezmények 

Az adóelőleg megállapítása, bevallása és megfizetése 

A bért terhelő járulékok 

A szociális hozzájárulási adó 

Adóelőleg számítása és az éves adóbevallás elkészítése, a kifizetendő havi bér 
megállapítása gyakorlófeladatokon keresztül 

A különadózó jövedelmek adóztatása, kiemelten az ingóság és az ingatlanértékesítés 
adóztatása, a kamatjövedelem, az osztalékból származó jövedelem 

Feladatok megoldása az összevonásra kerülő és a különadózó jövedelmekre, 
esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 

3.6.3.6.6 Az egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái – 20/20 óra 

Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi jövedelemadóban  

A vállalkozói személyi jövedelemadó: 

‒ A vállalkozói kivét, a vállalkozói jövedelem és a vállalkozói osztalékalap adózási 
szabályai 

‒ Az átalányadózás szabályai 

A kisadózó vállalkozások tételes adója, az adónem választásának feltételei: 

‒ A kata alapjának meghatározása 

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



48 
 

‒ A kata mértéke (főállású kisadózó, főállásúnak nem minősülő kisadózó) 

‒ A kata által kiváltott adónemek 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az 
általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a vállalkozói személyi jövedelemadó, és a kisadózó 
vállalkozások tételes adója körében, esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 

3.6.3.6.7 Társaságok jövedelemadózása – 36/36 óra 

A társasági adó alanyai, az adófizetési kötelezettség 

A társasági adóalap meghatározása, az adózás előtti eredmény, az adóalap és a 
jövedelem(nyereség)minimum összefüggései 

Az adóalap-korrekciós tételek jelentősége  

Az adóalapot módosító tételek csoportjai: 

‒ az adóalapot jogcímében (egyszerre) növelő és csökkentő tételek 

‒ az adóalapot csak csökkentő tételek 

‒ az adóalapot csak növelő tételek 

Az adó mértéke 

Az alapvető adókedvezmények  

Az adózás utáni eredmény 

A kisadózó vállalkozások tételes adója alanyai 

‒ Az adónem választásának feltételei 

‒ A kata alapjának meghatározása 

‒ A kisvállalati adó alanyai 

‒ Az adónem választásának feltételei  

A kiva vállalkozói adó alapja és mértéke 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az 
általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a társasági adófizetési kötelezettség és az adózott 
eredmény megállapítása területén a legjellemzőbb adóalap-korrekciós tételek alapján, 
kata adóalany fizetési kötelezettségének meghatározása 

3.6.3.6.8 Gépjárműadó és cégautóadó – 7/6 óra  

A gépjárműadó 

A belföldi gépjárművek adójának alanya és az adókötelezettség keletkezése, 
mentesség az adó alól 

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



49 
 

Az adó alapja és mértéke személyszállító gépjármű és tehergépjármű esetén, az adó 
mértéke és az adókedvezmények 

A cégautóadó 

‒ A cégautóadó alanyai 

‒ A cégautóadó-fizetési kötelezettség keletkezése (bérlet, lízing, kiküldetés stb.) 

‒ Az adó mértéke 

A gépjárműadó és a cégautóadó összevezetésének feltételei 

Egyszerűbb feladatok megoldása a gépjárműadóra, a cégautóadóra 

3.6.4 Elektronikus bevallás tantárgy 124/124 óra 

3.6.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Kialakítja a tanulókban az egyes kiemelt adónemek, valamint az adatszolgáltatások 
elektronikus bevallásának készségét. A tanulók a tantárgy elsajátítása után alkalmasak 
legyenek adókkal, járulékokkal kapcsolatos bevallásokat készíteni és kijelölésre elküldeni 
a NAV keretprogramjainak alkalmazásával. A tanulók képesek legyenek a bevalláshoz 
szükséges adatokat begyűjteni, ismerve azok számviteli, illetve pénzügyi területének 
forrásait. Alkalmassá váljanak a hibás bevallásban a hiba megkeresésére és kijavítására. 
Ismerjék a bevallások gyakoriságát, határidejét, szerkezetét. A tantárgy képzésének 
helyszíne: számítógépterem. 

3.6.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.6.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az adózás tantárgy minden témaköre 

3.6.4.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.6.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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Készségek, képességek Ismeretek 
Önállóság 

és felelősség 
mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához 

kötődő digitális 
kompetenciák 

Képes betartani a 
digitális eszközökre 
vonatkozó használati, 
munkavédelmi 
szabályokat. 

Ismeri a digitális 
eszközökre vonatkozó 
használati, 
munkavédelmi 
szabályokat. 

Teljesen 
önállóan 

Fogékony az új 
információk 
befogadására. A 
minőségi 
munkavégzés 
érdekében követi 
a szakmájával 
kapcsolatos 
jogszabályi 
változásokat. 
Pontosságra, 
precizitásra 
törekszik. 

ÁNYK program, 
nyomtatványok 
telepítése, 
frissítése 

Elkészíti a dolgozók be 
és kijelentésének, 
adatváltozásának 
nyomtatványait. 

Ismeri a dolgozók beés 
kijelentésének 
elkészítési, az 
adatváltozások 
bejelentési szabályait a 
hatályos jogszabályok 
szerint. 

Teljesen 
önállóan 

ÁNYK program 
szakszerű 
használata 

Bevallást készít a 
foglalkoztató, 
kifizetőhely havi szja-, 
szociális hozzájárulási 
adó és 
járulékkötelezettségéről. 

Ismeri a foglalkoztató, 
kifizetőhely havi szja-, 
szociális hozzájárulási 
adó- és 
járulékkötelezettségének 
szabályait. 

Teljesen 
önállóan 

  

Alkalmazza az 
adatszolgáltatásra, 
adatkezelésre és az 
információbiztonságra 
vonatkozó szabályokat. 

Tisztában van az 
adatszolgáltatásra, az 
adatkezelésre és az 
információbiztonságra 
vonatkozó szabályokkal. 

Teljesen 
önállóan 

  

A szükséges igazolások 
begyűjtése után szja-
bevallást készít 
magánszemély, ill. 
egyéni vállalkozó 
részére. 

Ismeri az szja-bevallás 
szabályait 
magánszemély, ill. 
egyéni vállalkozás 
esetén. 

Teljesen 
önállóan 
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Elkészíti az általános 
forgalmi adó bevallását. 

Ismeri az áfabevallás 
szabályait. 

Teljesen 
önállóan 

  

Elkészíti az egyéni 
vállalkozó, társaság éves 
iparűzési adójának a 
bevallását (hipa). 

Ismeri a hipabevallás 
szabályait. 

Teljesen 
önállóan 

  

Elkészíti a kisadózó 
vállalkozók tételes 
adójának éves 
bevallását. 

Ismeri a kata bevallás 
szabályait. 

Teljesen 
önállóan 

  

3.6.4.6 A tantárgy témakörei 

13. évfolyam -gyakorlat 

3.6.4.6.1 A gyakorlat előkészítése – 10/10 óra 

A munka előkészítésének menete: 

Tájékozódás a NAV honlapján 

Keretprogram letöltése, a kiválasztott nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk 
letöltése 

A számítógépen a nyomtatványkitöltő rendszerben a kiválasztott bevallás megnyitása 

A törzsadatok kitöltése 

3.6.4.6.2 Az elektronikus bevallás gyakorlata – 104/104 óra 

Az elkészítendő bevallások fajtái: 

A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló 
bejelentő és változásbejelentő adatlap (T1041) 

Bejelentő és változásbejelentő elektronikus adatlap az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét 
követően létesített egyszerűsített foglalkoztatás adatairól (T1042E) 

Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb 
adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról (08-as bevallás) 

Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és 
a mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről 
(58-as) bevallás 
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Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez (17-es 
bevallás) Bevallás a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulás, a szociális hozzájárulási adóról, mindezek 
helyesbítéséről, önellenőrzéséről (évszám SZJA) 

Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás) 

A munkáltató, kifizető összesített igazolása a személyi jövedelemadó bevalláshoz 
(M30as bevallás) 

ADAT ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére 
kötelezettek részére (T1011-es bevallás) 

Általános forgalmi adó bevallás (65-ös bevallás) 

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 
(HIPA) Adatlap munkáltatótól származó jövedelemről, az adó és adóelőleg 
levonásáról a munkaviszony megszűnésekor (Adatlap évszám) 

A kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (KATA) Nyilatkozat a nulla 
értékadatú bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás) 

3.6.4.6.3 A bevallások ellenőrzése – 10/10 óra 

A kész bevallások áttekintése, szükség esetén a kitöltési útmutató használata 

Ellenőrzési funkció futtatása, a jelzett hibák javítása 

Mentés, a hibátlan bevallás kijelölése elektronikus elküldésre 

3.7 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai megnevezésű tanulási 
terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 675/722 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A könyvvezetés és beszámolókészítés tanulási terület tananyagában a tanuló megismeri, 
hogy a számviteli törvény alapján kell a gazdálkodóknak könyveiket vezetni és 
beszámolóikat elkészíteni, ezért cél, hogy ismerjék meg és sajátítsák el a kettős könyvvitel 
rendszerében történő eljárásokat és módszereket. Az előírásoknak megfelelően a 
gazdasági élet vállalkozási területén a bizonylatok kitöltésétől kezdve az analitikus 
nyilvántartáson keresztül a gazdasági műveletek könyvelésén át képes lesz a vállalkozás 
eredményének és vagyonának megalapítására. Biztosítson lehetőséget a tanulók 
számára a könyvvezetés és beszámolókészítés feladataihoz kapcsolódó önálló 
projektfeladatok, produktumok elkészítésére, kommunikációs és prezentációs 
képességeik fejlesztésére. 

3.7.1 Számvitel tantárgy 381/402 óra 
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3.7.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Ismerje meg a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a 
számvitel jogi szabályozását. Alkalmazza az analitikus és szintetikus könyvelés 
módszereit. Bizonylatok alapján tudja könyvelni a vállalkozásoknál jellemzően 
előforduló gazdasági eseményekkel kapcsolatos tételeket. 

3.7.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.7.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Könyvvezetési alapok és a Pénzügy, adózás tantárgyak témakörei 

3.7.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.7.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség 
mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához 

kötődő digitális 
kompetenciák 

Bizonylatokat 
készít elő a 
könyveléshez. 

Ismeri a számviteli 
törvény előírásait. 

Teljesen önállóan 

Szakmai 
kommunikációjában 
az ügyfelekkel és a 
vállalati vezetőkkel 
együttműködésre 

törekszik 
Munkájában követi 

a jogszabályi 
változásokat. 

Interneten keres, 
adatot rögzít. 

Könyvelési 
tételeket szerkeszt 
a szabályoknak 
megfelelően. 

Ismeri a számviteli 
törvény előírásait. 

Teljesen önállóan   
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Könyveli a tárgyi 
eszközökkel és 
immateriális 
javakkal 
kapcsolatos 
gazdasági 
eseményeket. 

Ismeri a tárgyi 
eszközök 
elszámolását. 

Teljesen önállóan   

Könyveli a vásárolt 
készletekkel és a 
szállítókkal 
kapcsolatos 
gazdasági 
eseményeket. 

Ismeri a vásárolt 
készletek 
elszámolását. 

Teljesen önállóan   

Könyveli a 
jövedelem-
elszámolással és a 
munkabérek 
közterheivel 
kapcsolatos 
gazdasági 
eseményeket. 

Ismeri a 
jövedelemelszámolás 
szabályait. 

Teljesen önállóan   

Könyveli a saját 
termelésű 
készletekkel 
kapcsolatos 
gazdasági 
eseményeket. 

Ismeri a termelési 
költségek és a saját 
termelésű készletek 
elszámolását. 

Teljesen önállóan   

Elszámolja a hitel 
(kölcsön) 
felvételével, a 
törlesztésekkel és 
a kamatokkal 
kapcsolatos 
gazdasági 
eseményeket. 

Ismeri a 
kötelezettségekkel 
kapcsolatos 
elszámolásokat. 

Teljesen önállóan   

Közreműködik a 
zárlati feladatok 
elkészítésében. 

Ismeri a 
mérlegkészítés, 
eredménymegállapítás 
módját. 

Teljesen önállóan   

3.7.1.6 A tantárgy témakörei 

11. évfolyam  -elmélet 

3.7.1.6.1 A számviteli törvény és az éves beszámoló – 36/36 óra 
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A számviteli törvény célja és hatálya, főbb fejezetei 

A számvitel fogalma és részei, számviteli alapelvek 

A különböző beszámolási formák alkalmazásának feltételei  

A közzététel, a letétbe helyezés és a könyvvizsgálat 

A könyvvitel fogalma, feladatai 

A vállalkozás eszközei, az eszközök csoportosítása  

A források és csoportosításuk 

A mérleg fogalma, fajtái (A típusú mérleg), mérlegkészítés (egyszerűsített éves 
beszámoló mérlege) 

A bizonylatok fogalma, csoportosítása, tartalmi és formai kellékei, a bizonylati elv, a 
bizonylati fegyelem, a bizonylatok útja, a bizonylatok javítása 

3.7.1.6.2 A számlakeret, könyvelési tételek szerkesztése -60/60 óra 

A könyvviteli számlák 

Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete  

A számlák nyitása, zárása 

Idősoros és számlasoros könyvelés  

Mérlegszámlák, költség és eredményszámlák 

Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata 

3.7.1.6.3 Tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal kapcsolatos elszámolás -
48/48 óra 

A tárgyi eszközök és fajtáik, állomány és értékváltozásaik, analitikus nyilvántartásuk  

A tárgyi eszközök értékelése (bekerülési érték fogalma, nyilvántartási érték) 

A tárgyi eszközök terv szerinti és terven felüli értékcsökkenése, a használatba vételkor 
egy összegben elszámolt eszközök 

A tárgyi eszközök amortizációszámítása degresszív eljárásokkal (nettó érték alapú, 
évek száma összeg módszer, szorzószámos módszer) 

A tárgyi eszközök piaci értékelése, az értékhelyesbítés 

A belföldi beruházás könyvelése (különböző finanszírozással)  

A felújítás és könyvelése 

A saját előállítású tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások  

A beruházás és felújítás analitikája 
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Állományváltozások elszámolása (terven felüli értékcsökkenési leírás, selejtezés, 
értékesítés, térítés nélküli átadás, átvétel, lízingbe vett eszköz bevitele és átvétele, 
hiány, káresemény, értékhelyesbítés) 

Az immateriális javak és fajtái, állomány és értékváltozások, analitikus nyilvántartásuk 
Az immateriális javak beszerzésének könyvelése (vagyon értékű jog, szellemi termék) 

Az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése és értékcsökkenési leírásának 
számítása és könyvelése, terven felüli értékcsökkenés 

Az immateriális javak (vagyon értékű jogok és szellemi termékek) selejtezése, térítés 
nélküli átadása és átvétele, selejtezés és hiány elszámolása 

12. évfolyam  -elmélet 

3.7.1.6.4 Vásárolt készletetek elszámolása – 18/36 óra 

A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik, a bekerülési érték és tartalma  

Az anyagok raktári és analitikus nyilvántartása 

Az anyagokban bekövetkezett változások könyvelése, ha a vállalat évközben 
folyamatos értéknyilvántartást nem vezet 

Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron történő, illetve tényleges beszerzési 
áron való nyilvántartásnál, a visszaküldés és az engedmény könyvelése 

Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO-
elv alapján 

Az anyagértékesítés, a káresemény és gazdasági társaságba bevitt anyagokkal 
kapcsolatos gazdasági események könyvelése 

A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés 
számítása és könyvelése 

Az áruk fogalma, csoportosításuk, az áruk analitikus nyilvántartása 

Nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés, engedmény könyvelése tényleges 
beszerzési áras nyilvántartásnál, áruértékesítés 

Kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése, az árrés 
Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések 
bizonylatolása és könyvelése 

A göngyöleg fogalma, csoportosítása, analitikus nyilvántartása  

Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése 

A saját göngyöleg beszerzése és kiszámlázása, a kiszámlázott göngyöleg 
visszaérkezésének könyvelése 

A göngyölegek kiselejtezése 

A közvetített szolgáltatás fogalma, a leszámlázott közvetített szolgáltatás  
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A kiszámlázott közvetített szolgáltatás 

3.7.1.6.5 Jövedelemelszámolás – 18/36 óra 

A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem részei 

A bérfeladás számítása, nyilvántartása és könyvelési feladatai (bér, betegszabadság)  

A levonások keletkezése, nyilvántartása és könyvelése 

A bérek közterheinek számítása, nyilvántartása és könyvelése (szocho, szaho)  

A jövedelem kifizetése (készpénzes és pénzforgalmi számlára történő utalás)  

A bérszámfejtésből származó kötelezettségek átutalása 

Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok  

A fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli elszámolások 

3.7.1.6.6 Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások – 18 óra 

A kötelezettségek fajtái és jellemzői, analitikus nyilvántartásuk  

A hitel és a kölcsöntartozás keletkezése és megszűnése 

A költségvetési kapcsolatok számviteli elszámolása, költségvetési befizetési 
kötelezettségek, az általános forgalmi adóval kapcsolatos számviteli feladatok 

A szállítókkal és más rövidlejáratú kötelezettségekkel kapcsolatos könyvviteli 
elszámolások 

3.7.1.6.7 Költségekkel kapcsolatos elszámolások – 18/36 óra  

A költség, közvetlen költség, közvetett költség fogalma 

A termelési költségek elszámolásának lehetőségei (költségnem, költséghely, 
költségviselő)  

A költségnemek részletes tartalma és a költségnemek könyvelése 

Költségmódosító tételek Költségek időbeli elhatárolása 

Az értékesítési, igazgatási költség és az egyéb általános költség tartalma  

Az önköltség fogalma, részei 

Önköltségszámítás, kalkulációs séma  

Önköltségszámítási szabályzat 

12. évfolyam gyakorlat 
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3.7.1.6.4 Vásárolt készletetek elszámolása – 18 óra 

3.7.1.6.5 Jövedelemelszámolás – 18 óra 

3.7.1.6.6 Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások – 18 óra  

3.7.1.6.7 Költségekkel kapcsolatos elszámolások – 18 óra  

13.évfolyam elmélet 

3.7.1.6.8 Sajáttermelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások és 
eredménymegállapítás – 31/34 óra 

A saját termelésű készletek fogalma, fajtái és értékelésük 

A saját termelésű készletek közvetlen önköltségének meghatározása  

Raktárra vétellel kapcsolatos számítások és könyvelésük 

A saját termelésű készletek állományváltozásainak meghatározása  

A késztermékek leltári különbözetének elszámolása 

Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei 

Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, készletcsökkenés kiszámítása és 
könyvelése 

Visszáru és minőségi engedmény számítása és könyvelése  

A kiszámlázott ipari szolgáltatás elszámolása, könyvelése 

Eredménymegállapítás számítása esettanulmány formájában 

3.7.1.6.9 Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolások – 10/10 óra 

A bankszámlát és a pénztárszámlát érintő gazdasági események 

A bankszámla és a pénztárszámla vezetésére vonatkozó szabályok 

A bankszámlát és a pénztárszámlát érintő legfontosabb gazdasági események 
könyvelése  

Az adott kölcsönökkel kapcsolatos elszámolások 

Az értékpapírok, befektetett pénzügyi eszközök könyvelése 

A forgatási célú kötvények beszerzésének, értékesítésének és beváltásának 
könyvviteli elszámolása 

A részvényvásárlás, a részvényértékesítés, valamint a kapott osztalék könyvelése  
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A költségvetési kiutalási igények és teljesítésük 

A kamatok aktív és passzív időbeli elhatárolásának könyvelése 

3.7.1.6.10 A zárás, az éves beszámoló – 52/70 óra  

A könyvviteli zárlat célja és feladatai 

A havi és negyedévi zárás feladatai, az év végi zárlati teendők  

A beszámolókészítés, a beszámoló részei 

A vagyonrészek értékelése a mérlegben 

Az éves beszámoló eredménykimutatása, összköltség-eljárású, forgalmiköltség-
eljárású eredménykimutatás 

Az egyéb ráfordítások és az egyéb bevételek tartalma 

A pénzügyi eredmény (a pénzügyi ráfordítások és a pénzügyi bevételek)  

Társasági adó, osztalék elszámolása 

Az adózott eredmény meghatározása 

A kiegészítő melléklet készítésének célja és tartalma 

3.7.2 Számviteli esettanulmányok tantárgy 139/165 óra 

3.7.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A számvitel tantárgyban elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása. A bizonylati 
rendszer kialakítása, a kézi és gépi analitika alkalmazása. Komplex feladatokon keresztül 
az elméleti ismeretek elmélyítése. Könyvelési tételek szerkesztése a gyakorlatban, 
naplóban és főkönyvben történő könyvelés. Az analitikus bizonylatok és a főkönyvi 
könyvelés kapcsolata.A tantárgy oktatását javasolt csoportbontásban megvalósítani. 

3.7.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.7.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számvitel, pénzügy, adózás tantárgyak témakörei 

3.7.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
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stb.) kell lebonyolítani. 

3.7.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség 
mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Kiállítja és ellenőrzi a 
számviteli 
bizonylatokat. 

Ismeri a bizonylati rend 
és fegyelem szabályait. 

Teljesen 
önállóan 

Fogékony az új 
információk 

befogadására. A 
minőségi 

munkavégzés 
érdekében követi a 

szakmájával 
kapcsolatos 
jogszabályi  

változásokat. 
Pontosságra, 
precizitásra 
törekszik. 

Irodai szoftvereket 
használ. 

Megszerkeszti és 
lekönyveli az adott 
könyvelési tételeket. 

Ismeri a számlakeret 
felépítését. 

Teljesen 
önállóan 

  

Kiállítja és ellenőrzi a 
pénzkezeléshez 
kapcsolódó 
bizonylatokat. 

Ismeri a pénzforgalmi 
bizonylatokat. 

Teljesen 
önállóan 

  

Tanult elméleti 
ismeretek alapján 
tárgyieszköz-
nyilvántartó kartont 
vezet. 

Ismeri a tárgyi eszközök 
értékelési elveit. 

Teljesen 
önállóan 

  

Készletnyilvántartást 
vezet. 

Ismeri a készletekkel 
kapcsolatos 
elszámolásokat. 

Teljesen 
önállóan 

Analitikus 
készletnyilvántartó 
programot használ. 

Elkészíti a 
bérköltségek és a 
bért terhelő adók 
elszámolását. 

Ismeri a 
jövedelemelszámolással 
kapcsolatos 
szabályokat. 

Teljesen 
önállóan 

Bérszámfejtő 
programot használ. 

Bizonylatok alapján 
elvégzi a komplex 
könyvelési 
feladatokat. 

Ismeri a gazdasági 
események 
könyvelését. 

Teljesen 
önállóan 

Irodai szoftvereket 
használ. 

3.7.2.6 A tantárgy témakörei 

11. évfolyam -gyakorlat 
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3.7.2.6.1.1 Számviteli bizonylatok – 24/24 óra 

A bizonylatok tartalmi és formai követelményei  

Bizonylatok kiállítása, helyesbítése, megőrzése 

A vállalkozások által leggyakrabban használt bizonylatok 

3.7.2.6.2 Könyvelési tétel szerkesztése Az egységes számlakeret felépítése és 
szerkezete – 24/18 óra 

Analitikus és szintetikus könyvelés a gyakorlatban  

Idősoros és számlasoros könyvelés 

3.7.2.6.3 A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok – 12/18 óra 

Bizonylatok tartalmi és formai kellékei 

Kiadási és bevételi pénztárbizonylat Időszaki pénztárjelentés  

Készpénzfizetési számla 

Bizonylatok kiállítása megadott adatok alapján: 

Készpénzforgalomhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatainak 
elkészítése (komplex feladat megoldása) 

Bankhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatainak elkészítése (komplex 
feladat megoldása) 

Könyvelési tételek szerkesztése pénztári és banki bizonylatok alapján 

3.7.2.6.4 Tárgyi eszközök nyilvántartása – 12/20 óra 

Tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó karton  

Üzembehelyezési okmány 

Selejtezési jegyzőkönyv 

Amortizáció számítása (lineáris és teljesítményarányos), eszköz értékének 
meghatározása 

12. évfolyam -gyakorlat 

3.7.2.6.5 Vásárolt készletek bizonylatai – 20/20 óra 

Bizonylatok tartalmi és formai kellékei 
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Bizonylatok kiállítása megadott adatok alapján: 

készletbevételezési, -kivételezési bizonylat  

készletnyilvántartó lap 

szállítólevél 

számla 

Könyvelési tételek szerkesztése a vásárolt készletek bizonylatai alapján 

3.7.2.6.6 Jövedelemelszámolás bizonylata – 16/16 óra  

Bérszámfejtő lap alapján nettó bér megállapítása  

Bérfizetési jegyzék 

Könyvelési tételek szerkesztése bérfizetési jegyzék alapján 

13. évfolyam elmélet 

3.7.2.6.7 Komplex számviteli esettanulmányok – 31/37 óra 

Tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, jövedelemelszámolással, 
költségekkel, sajáttermelésű készletekkel kapcsolatos komplex gazdasági események 
főkönyvi elszámolása. 

Pénzügyi és hitelműveletek és a kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások 
alkalmazása a folyamatos könyvelési munkában 

A beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló, mérleg, eredménykimutatás) készítése 
könyvelt adatok alapján 

3.7.3 Számítógépes könyvelés tantárgy 155/155 óra 

3.7.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló megismerhesse a pénzügyi-számviteli ügyintézői szakmában alkalmazható, az 
érvényes számviteli előírások alapján működő főkönyvi és folyószámla-kezelő program, 
bérelszámoló, tárgyieszköz-nyilvántartó és készletnyilvántartó program használatát. A 
tantárgy képzésének helyszíne: számítógépterem. 

3.7.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 
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3.7.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számvitel, pénzügy, elektronikus bevallás 

3.7.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.7.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Főkönyvi 
könyvelési program 
segítségével 
rögzítési munkát 
végez. 

Ismeri a könyvelési 
tétel szerkesztésének 
módját. 

Teljesen önállóan 

Önállóan használ 
szakmai 

szoftvereket. 
Munkájában 
törekszik a 

pontosságra, a 
határidők 

betartására. 

Könyvelőprogramok 
ismerete 

Kezeli az analitikus 
készletnyilvántartó 
programokat. 

Ismeri az analitikus 
készletnyilvántartás 
bizonylatait. 

Teljesen önállóan 
Készletnyilvántartó 
program ismerete. 

Rögzíti az adatokat 
a tárgyieszköz-
nyilvántartó 
program 
segítségével. 

Ismeri a tárgyieszköz-
nyilvántartás 
feladatait. 

Teljesen önállóan 
Tárgyieszköz-
nyilvántartó 
program ismerete 

Bérelszámoló 
program 
segítségével 
elkészíti a 
bérszámfejtést. 

Ismeri a 
jövedelemelszámolás 
eseményeit. 

Teljesen önállóan 
Bérszámfejtő 
program ismerete 

Adatokat szolgáltat 
a vállalkozási 
tevékenység 
elemzéséhez. 

Ismer integrált 
vállalatirányítási 
rendszert. 

Teljesen önállóan 
Integrált programok 
ismerete 

3.7.3.6 A tantárgy témakörei 

13. évfolyam gyakorlat 
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3.7.3.6.1 Szoftverjog és etika, adatvédelem – 4/4 óra 

A szerzői jogról szóló törvény főbb szabályai 

Az adatok felhasználási korlátai 

Adatvédelem, személyes adatok védelme 

A számítógépes vírusok, a vírusok elleni védelem 

Rendszerbiztonság, adatbiztonság, a mentés, az archiválás alapjai 

3.7.3.6.2 A könyvelési programokkal kapcsolatos követelmények – 4/4 
óra 

Információs piramis 

A feldolgozással szemben támasztott igények meghatározása  

A feldolgozásból származó információ fontossága 

A könyvelőprogramok csoportosítása, jellemzői 

A könyvelőrendszerek használati jogai, licencek sajátosságai  

A könyvelőrendszerek saját gépes és hálózati telepítése 

3.7.3.6.3 Főkönyvi és folyószámla-könyvelési rendszer – 31/31 óra 

A törzsadatok felvitele 

A programok beállítása, paraméterezése 

A rendszer feladási kapcsolatai 

Nyitási-zárási műveletek 

Bizonylatok rögzítése (számlák, pénztárbizonylat, bankszámlakivonat, feladások) 

Lekérdezések a főkönyvi rendszerből (napló, főkönyvi karton, főkönyvi kivonat, 
folyószámla-kivonat, áfakimutatás, mérleg, eredménykimutatás, lejárt számlák listája, 
lejáró számlák listája) 

Komplex feladatok megoldása főkönyvi és folyószámla-kezelő rendszerekben 

3.7.3.6.4 Tárgyieszköz-nyilvántartó program – 34/34 óra 

A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának sajátosságai  

Törzsadatok felvitele, a rendszer beállítása 

Beruházás, tárgyi eszköz állományba vételének rögzítése  

Amortizáció elszámolása 

A tárgyi eszközök kivezetése (selejtezés, értékesítés)  
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Lekérdezések (karton, leltárlista) 

Főkönyvi feladások a tárgyieszköz-nyilvántartó rendszerből 

3.7.3.6.5 Készletnyilvántartó program – 35/35 óra 

A készletnyilvántartás sajátosságai 

A törzsadatok felvitele, a program beállítása, értékelési eljárások alkalmazása 

Raktári bevételezések, kiadások bizonylatok alapján (vásárlás, felhasználás, 
értékesítés, hiány, selejtezés, idegen göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások) 

A leltár előkészítése, leltári kimutatások készítése 

Listák, lekérdezések (analitikus napló, készletkarton)  

Főkönyvi feladások a készletnyilvántartó rendszerből 

3.7.3.6.6 Bérelszámoló program alkalmazása – 35/35 óra 

A bérszámfejtő rendszer sajátosságai 

Törzsadatok felvitele 

A munkavállaló felvétele, munkaügyi nyilvántartás elkészítése  

Bérszámfejtés, bérjegyzék készítése 

Listák, lekérdezések (adó, közterhek és levonások, bérkarton, tb és adóigazolás)  

Főkönyvi feladás a bérelszámoló rendszerből 

3.7.3.6.7 Integrált vállalati rendszerek – 12/12 óra 

A hálózati és a webalapú rendszerek sajátosságai  

A felhasználók és jogosultságok 

A rendszer törzsadatai, a törzsadatok felvitele 

A rendszer részrendszereinek (moduljainak) alkalmazása 

A részrendszerek közötti kapcsolatok, feladások megteremtése  

Listák, lekérdezések a rendszerből 

Összefüggő feladatok megoldása integrált vállalati rendszerekben 

3.8 Szakmai idegen nyelv tantárgy 0/72 óra 
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GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazathoz tartozó 5 0411 09 01 PÉNZÜGYI-

SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKMÁHOZ 2 ÉVES ÉS 8 HÓNAPOS FELNŐTTKÉPZÉS ESETÉN 

1. A SZAKMA ALAPADATAI 

1.1 Az ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment 

1.2 A szakma megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

1.3 A szakma azonosító száma: 5 0411 09 01 

1.4 A szakma szakmairányai: — 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment ágazati alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

2. A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 
lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. 
Az egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekintve 
az órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanműhelyben, 
termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, 
és minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gyakorlatba 
ágyazottan történő oktatására. 

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező 
érvényű, a témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának 
évfolyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – 
pedig ajánlás. 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgya óraszáma évfolyamonként 
2 évfolyamos és 8 hónapos felnőttképzés esetén 

 

 

    

Kétéves képzés 

  

          

8 hónapos képzés 

  

        

Tantárgy Tantárgy/ 

13. 

I.félév 

heti 

13. 

II.félév 

heti 

13.évf 

I.félév 

13.évf 

II. 

félév 

14. 

évf. 

heti 14.évf Összessn 

Heti 

óraszám 

e-

learning 

Kontakt 

órák 

Digitális 

tartalom Összesen   

Munkavállalói 

ismeretek Munkavállalói ismeretek 0,39   7   0 0 7 0,23 7     7   

Munkavállalói 

idegennyelv Munkavállalói idegennyelv 0     0 0,68 21 21 0,68 21     21   

Gazdálkodási 

tevékenység ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 2,33   42   0 0 42 1,35 42     42   

Vállalkozások működtetésének 

alapismeretei 2,33   42   0 0 42 1,35 42     42   

Üzleti kultúra és 

információ kezelés 

Kommunikáció 0,78   14   0 0 14 0,45 14     14   

Digitális alkalmazások 3,5   63   0 0 63 2,03 63     63   

Vállalkozások 

gazdálkodási feladatai 

Gazdalkodási ismeretek   1,56   28 1,13 35 63 *2,03   28 35 63   

Gazdasági számítások 0,39 1,17 7 21 0,68 21 49 1,58   49   49   

Pénzügy 1,17 3,51 21 63 2,26 70 154 4,97   154   154   
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Pénzügyi ügyintézői 

feladatok 

Irodai szoftverek alkalmazása       0 1,13 35 35 1,13     35 35   

Adózás   2,72   49 0,9 28 77 2,48   77   77   

Elektronikus bevallás       0 1,81 56 56 1,81   56   56   

Könyvvezetés és 

beszámolókészítés 

feladatai 

Számvitel 1,17 3,51 21 63 2,26 70 154 4,97   154   154   

Számviteli esettanulmányok 1,17 0,78 21 14 1,13 35 70 2,26   70   70   

Számítógépes könyvelés       0 2,03 63 63 2,03   63   63   

  Összesen 13,23 13,25 238 238 14 434 910 29,35 189 651 70 910   

    476     kontakt órák összesen : heti 21 óra - 3 délután  

         *Gazdálkodási ismeretek 1,33 óra kontakt óra, 0,7 óra digitális 

 

Felnőttképzés 13. évfolyamon 
idegen nyelvvel* 

    Kétéves 
képzés 

            

Tantárgy Tantárgy/ 13. 
I.félév 
heti 

13. 
II.félév 
heti 

  13.évf 14. 
évf. 
heti 

14.évf Összesen 

Munkavállalói 
ismeretek 

Munkavállalói 
ismeretek 

0,39     7 0 0 7 

Munkavállalói 
idegennyelv 

Munkavállalói 
idegennyelv 

0,77 0,77   *28 0,68 21 49 

Gazdálkodási 
tevékenység 
ellátása 

Gazdasági és jogi 
alapismeretek 

2,33     42 0 0 42 

Vállalkozások 
működtetésének 
alapismeretei 

2,33     42 0 0 42 
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Üzleti kultúra és 
információ kezelés 

Kommunikáció 0,78     14 0 0 14 

Digitális alkalmazások 3,5     63 0 0 63 

Vállalkozások 
gazdálkodási 
feladatai 

Gazdálkodási 
ismeretek 

  1,56   28 1,13 35 63 

Gazdasági számítások 0,39 1,17   28 0,68 21 49 

Pénzügyi 
ügyintézői 
feladatok 

Pénzügy 1,17 3,51   84 2,26 70 154 

Irodai szoftverek 
alkalmazása 

      0 1,13 35 35 

Adózás   2,72   49 0,9 28 77 

Elektronikus bevallás       0 1,81 56 56 

Könyvviteli és 
beszámolókészítési 
feladatok 

Számvitel 1,17 3,51   84 2,26 70 154 

Számviteli 
esettanulmányok 

1,17 0,78   35 1,13 35 70 

Számítógépes 
könyvelés 

      0 2,03 63 63 

  Összesen 14 14,02   476 14 434 938 
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Képzés megvalósítása 

A felnőttképzési jogviszony keretében 2 éves képzés esetén (36 +31 hét) a tanulási területekhez 
tartozó óraszámok a nappali rendszerű szakmai oktatás óraszámának 40 %-ában kerül 
meghatározásra. A tanórák kontakt órás formában kerülnek megtartásra. A tanórák ütemezése 
során a képzésben résztvevő heti 2 alkalommal vesz részt az oktatásban (ez egy-egy alkalommal  
tömbösített formában 7 tanóra).  

A felnőttképzési jogviszony keretében 8 hónapos (31 hét) képzés esetében a  tanulási 
területekhez tartozó óraszámok a nappali rendszerű szakmai oktatás óraszámának 40 %-ában 
kerül meghatározásra. A tanórákat a fenti táblázat beosztása alapján e-learning, kontaktóra és 
digitális oktatás keretében tartjuk. Az ágazati alapvizsgára felkészítés (189 óra)  e-learning 
tananyag kiadásával a képzésben résztvevő  önálló felkészülésével történik. A kontakt órák 
ütemezése heti 3*7 óra összesen 651 óra megtartásával történik. A Gazdálkodási ismeretek 
(Gazdálkodási ismeretek  0,7 óra digitális) és az Irodai szoftverek alkalmazása tantárgyak digitális 
oktatás (tantermen kívüli) keretében történik. 

A kétéves és a 8 hónapos képzésbe értettségi végzettséggel lehet bekapcsolódni. 

Ágazati alapvizsga:  

● 2 évfolyamos képzés esetén az I. félév utolsó hónapjában, a félév zárása előtt 

Amennyiben az ágazati alapvizsga elsőre nem sikerül a javítóvizsga lehetőségét a második 
félévben február 15-éig kell megszervezni. 

● 8 hónapos képzés esetén a 10. tanítási héten kerül megszervezésre. 

Amennyiben az ágazati alapvizsga nem sikerül, egy javítási lehetősége van a vizsgázónak, 
ami a 13. tanítási héten kerül megszervezésre. 

Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni 
annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi tanulmányai, előzetesen 
megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha 
beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. Ebben az 
esetben a szakmai vizsga eredményét – az ágazati alapvizsga eredményének figyelmen kívül 
hagyásával – a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek egymáshoz viszonyított súlyozásának 
megfelelően kell megállapítani.  

Az ágazati alapvizsga és a javító vizsga pontos időpontját a munkatervben kell meghatározni. 

A szakirányú oktatásban a képzésben részt vevő személy a szakma keretében ellátható 
munkatevékenységekhez szükséges ismeretek és készségek elsajátítását, azok gyakorlatban 
történő alkalmazását tanulja meg. A szakirányú oktatás emellett felkészít továbbá a szakmai 
vizsgára is. A szakirányú oktatás elvégzése után és a sikeres vizsgát követően a tanuló szakmai 
bizonyítványt kap. 

Az iskola – választása szerint – a képzést (ágazati alapoktatás és szakirányú oktatás) az 
intézményben folytatja, de nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a szakirányú oktatást külső 
partnerekkel, duális képzőkkel együttműködve valósítsa meg. Amennyiben együttműködésre 
kerül sor, akkor azt a hagyományos együttműködési formában tervezi, amely azt jelenti, hogy az 
oktatás egy részének kihelyezése történik meg. 
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3. A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 

3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 7 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója – Digitális kultúrával összekapcsolva  

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, 
meghatározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. 
Megtanulja, milyen foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni 
munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói jogviszonyában is foglalkoztatható 
szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az ehhez a jogviszonyhoz kapcsolódó 
jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkavállaláshoz, a munkaviszony 
létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi 
tevékenysége során alkalmazni tud. 

3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 7 óra 

3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 
elsajátítására. 

3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.1.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

3.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.1.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Megfogalmazza 
saját karriercéljait. 

Ismeri saját 
személyisége 
jellemvonásait, 
annak pozitívumait. 

Teljesen önállóan 
Önismerete alapján 

törekszik céljai 
reális 

megfogalmazására. 
Megjelenésében 

igényes, 
viselkedésében 

visszafogott. 
Elkötelezett a 

szabályos 
foglalkoztatás 

mellett. Törekszik a 
saját munkabérét 
érintő változások 

nyomon 
követésére. 

  

Szakképzési 
munkaviszonyt 
létesít. 

Ismeri a 
munkaszerződés 
tartalmi és formai 
követelményeit. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Felismeri, 
megnevezi és leírja 
az álláskeresés 
módszereit. 

Ismeri a formális és 
informális 
álláskeresési 
technikákat. 

Teljesen önállóan 

Internetes 
álláskeresési 
portálokon 
információkat 
keres, rendszerez. 

3.1.1.6 A tantárgy témakörei 

3.1.1.6.1 Álláskeresés  

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak 

rendszere) ismerete  

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága 

3.1.1.6.2 Munkajogi alapismeretek  

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 
munka- viszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 
turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 
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Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett 
diákmunka, önkéntes munka 

3.1.1.6.3 Munkaviszony létesítése  

Felek a munkajogviszonyban.  

A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése.  

A munkaszerződés.  

A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái.  

Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei  

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése  

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

3.1.1.6.4 Munkanélküliség  

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ).  

Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel  

Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, 
képzések, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás)  

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 

3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület 
(technikus szakmák esetén) 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 21 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél 
megfogalmazása, az állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció. 

3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 21 óra 
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3.2.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek 
álláshirdetésre jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és 
eredményesen meg tudják valósí- tani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során.  

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek 
legyenek a munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, 
önéletrajzot írni és motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek 
megfelelően megfogalmazni, meg- értsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi 
fordulatait, kifejezéseit. 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai 
vonatkozást is beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános 
társalgás során feltett kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak 
szándékaikról, elképzeléseikről, jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni 
erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy 
tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. Megértsék az adott 
cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcsolatosan kérdéseket, 
véleményt tudjanak formálni. 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti 
tantárgyak keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési 
ismereteikre, valamint a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló 
ezen ismereteit aktiválja és a munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az 
adott idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

3.2.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

3.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.2.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 
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Internetes 
álláskereső 
oldalakon és egyéb 
fórumokon 
(újsághirdetések, 
szaklapok, szakmai 
kiadványok stb.) ál- 
láshirdetéseket 
keres. Az 
álláskereséshez 
használja a 
kapcsolati tőkéjét. 

Ismeri az 
álláskeresést segítő 
fórumokat, 
álláshirdetéseket 
tartalmazó 
forrásokat, 
állásokat hirdető 
vagy 
álláskeresésben 
segítő 
szervezeteket, 
munkaközvetítő 
ügynökségeket. 

Teljesen önállóan 

Törekszik 
kompetenciáinak 
reális 
megfogalmazására, 
erősségeinek 
hangsúlyozására 
idegen nyelven. 
Nyitott szakmai és 
személyes 
kompetenciáinak 
fejlesztésére. 
Törekszik receptív 
és produktív 
készségeit idegen 
nyelven fejleszteni 
(olvasott és hallott 
szöveg értése, 
íráskészség, 
valamint 
beszédprodukció). 
Szakmája iránt 
elkötelezett. 
Megjelenése 
visszafogott, 
helyzethez illő. 
Viselkedésében 
törekszik az adott 
helyzetnek 
megfelelni. 

Hatékonyan tudja 
álláskereséshez 
használni az 
internetes 
böngészőket és 
álláskereső 
portálokat, és ezek 
segítségével képes 
szakmájának, 
végzettségének, 
képességeinek 
megfelelően 
álláshirdetéseket 
kiválasztani. 

A tartalmi és formai 
követelményeknek 
megfelelő 
önéletrajzot 
fogalmaz. 

Ismeri az önéletrajz 
típusait, azok 
tartalmi és formai 
követelményeit. 

Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni 
önéletrajzsablonokat, 
pl. Europass CV- 
sablon, vagy 
szövegszerkesztő 
program segítségével 
létre tud hozni az 
adott 
önéletrajztípusoknak 
megfelelő 
dokumentumot 

A tartalmi és formai 
követelményeknek 
megfelelő 
motivációs levelet ír, 
melyet a 
megpályázandó állás 
sajátosságaihoz 
igazít. 

Ismeri a motivációs 
levél tartalmi és 
formai 
követelményét, 
felépítését, 
valamint tipikus 
szófordulatait az 
adott idegen 
nyelven. 

Teljesen önállóan 

Szövegszerkesztő 
program segítségével 
meg tud írni egy 
önéletrajzot, 
figyelembe véve a 
formai szabályokat. 

Kitölti és a 
munkaadóhoz 
eljuttatja a 
szükséges 
nyomtatványokat és 
dokumentumokat az 
álláskeresés 
folyamatának 
figyelembevételével. 

Ismeri az 
álláskeresés 
folyamatát. 

Teljesen önállóan 

Digitális 
formanyomtatványok 
kitöltése, szövegek 
formai 
követelményeknek 
megfelelő 
létrehozása, e-mailek 
küldése és fogadása, 
csatolmányok 
letöltése és 
hozzáadása. 
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Felkészül az 
állásinterjúra a 
megpályázni kívánt 
állásnak 
megfelelően, a 
céljait szem előtt 
tartva kommunikál 
az interjú során. 

Ismeri az 
állásinterjú 
menetét, tisztában 
van a lehetséges 
kérdésekkel. Az 
adott szituáció 
megvalósításához 
megfelelő 
szókinccsel és 
nyelvtani tudással 
rendelkezik. 

Teljesen önállóan 

A megpályázni kívánt 
állással kapcsolatban 
képes az internetről 
információt szerezni. 

Az állásinterjún, az 
állásinterjúra 
érkezéskor vagy a 
kapcsolódó 
telefonbeszélgetések 
során csevegést 
(small talk) 
kezdeményez, a 
társalgást fenntartja 
és befejezi. A 
kérdésekre 
megfelelő válaszokat 
ad. 

Tisztában van a 
legáltalánosabb 
csevegési témák 
szókincsével, 
amelyek az interjú 
során, az interjút 
megelőző és 
esetlegesen követő 
telefonbeszélgetés 
során vagy az 
állásinterjúra 
megérkezéskor 
felmerülhetnek. 

Teljesen önállóan   

Az állásinterjúhoz 
kapcsolódóan 
telefonbeszélgetést 
folytat, időpontot 
egyeztet, tényeket 
tisztáz. 

Tisztában van a 
telefonbeszélgetés 
szabályaival és 
általános nyelvi 
fordulataival. 

Teljesen önállóan   

A 
munkaszerződések, 
munkaköri leírások 
szókincsét 
munkájára 
vonatkozóan 
alapvetően megérti. 

Ismeri a 
munkaszerződés 
főbb elemeit, 
leggyakoribb 
idegen nyelvű 
kifejezéseit. A 
munkaszerződések, 
munkaköri leírások 
szókincsét 
értelmezni tudja. 

Teljesen önállóan   

3.2.1.6 A tantárgy témakörei 

3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó 
szókincset idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt 
tulajdonságok, szakmai gyakorlat stb.). 
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Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja 
ismerni, hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az 
álláshirdetés követelményeinek. 

Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az egyszerűbb, 
álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia 
fejlesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív 
kompetenciákat fejlesztünk (íráskészség). 

3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél  

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, 
tipikus szófordulatait. 

Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és 
igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai 
követelményeit. 

Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt 
gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú 
kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. 

Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogyan lehet az adott hirdetéshez igazítani 
levelének tartalmát. 

3.2.1.6.3 „Small talk” – általános társalgás  

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is.  

Segíti a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri 
a kínos csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének 
fenntartásában és a beszélgetés lezárásában.  

Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek a 
beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez 
passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, 
épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, 
szabadidő (szórakozás, sport).  

A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív részvétel 
szabályait, fordulatait. 

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a 
tanulónak fontos a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, 
elsajátítania. 

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik 
(beszédkészség), de a témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok 
hallgatása során receptív készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



 

3.2.1.6.4 Állásinterjú  

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony 
kommunikációt folytatni az állásinterjú során.  

Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is.  

Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a 
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon.  

Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel 
kapcsolatosan. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran 
használt kifejezéseket. 

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló 
ismerje a munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához 
kötődhetnek. 

A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz 
arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és 
értelmezze.  

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik 
(beszédkészség), de a témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása 
során a receptív készségek is fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a 
munkaszerződés-minták szövegének olvasása során az olvasott szövegértés is 
fejleszthető. 

3.3 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása megnevezésű tanulási 
terület 

A tanulási terület tantárgyainak összes óraszáma: 84 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulók az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék és értsék a 
gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket. A 
tanulási terület kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodási 
tevékenységek ellátásához kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok 
elkészítésére, kommunikációs és prezentációs képességeik fejlesztésére. 

3.3.1 Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy 42 óra 

3.3.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, 
javak, gaz- dasági körforgás, termelés, termelési tényezők, munkamegosztás, 
gazdálkodás, piac), megismertesse a gazdasági élet szereplőit és kapcsolataikat. 
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A tanulók ismerjék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás 
pénzgazdálkodását. Példákon keresztül mutassák be a háztartás bevételeinek és 
kiadásainak szerkezetét. 

Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és 
megkülönböztetni az egyes vállalkozási formákat. 

A tanulók képesek legyenek bemutatni az állam feladatait, felsorolni az állami 
költségvetés legfontosabb bevételeit és kiadásait, ismerjék az személyi jövedelemadó 
és általános forgalmi adó lényegét. 

Megszerzett ismereteik alapján értsék a jogi fogalmakat és példákon keresztül 
mutassák be az alapvető fogyasztói jogokat. Legyenek tisztába a tulajdonjog és kötelmi 
jog területével. 

Ismerjék a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alapvető formáit. Értsék a 
nemzetgazdaság ágazati rendszerét és teljesítménykategóriáit. 

3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.3.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tanulók nem rendelkeznek előzetes szakmai tudással, a tantárgy tanítását a 
közismereti tantárgyak, illetve a tananyag feldolgozását a tanulók saját, családi 
tapasztalatszerzése segíti.  

Ezek például a matematikai módszerek, számítások, a történelmi, földrajzi ismeretek, a 
család gazdálkodási és jogi tapasztalatai. 

3.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.3.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség 
mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 
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Bemutatja az egyes 
alapfogalom 
csoportok 
jellegzetességeit. 

Ismeri a legfontosabb 
gazdasági 
alapfogalmak 
jellemzőit, fajtáit. 

Teljesen önállóan 

Belátja a gazdaság 
működési 

szabályainak 
fontosságát. 

Adatok, 
információk 
keresése digitális 
eszközön vagy 
interneten, az 
eredmények 
kiválasztása és 
feldolgozása 
útmutató alapján. 

Példákon keresztül 
bemutatja a 
háztartások 
legfontosabb 
bevételeit, 
kiadásait és 
értelmezi a 
költségvetés 
egyenlegét. 

Ismeri a háztartás 
feladatait, bevételeit 
és kiadásait, a 
háztartás 
pénzgazdálkodását 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Azonosítja az egyes 
vállalkozási 
formákat és elemzi 
azok előnyeit és 
hátrányait. 

Tisztában van az 
egyes vállalkozási 
formák jellemzőivel. 

Teljesen önállóan   

Példákon keresztül 
bemutatja az 
állami költségvetés 
legfontosabb 
bevételeit, 
kiadásait. 

Ismeri az állam 
feladatait, az 
államháztartás 
rendszerét 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Értelmezi a 
különböző adózási 
alapfogalmakat. 
Ismerteti az 
alapvető 
adónemek 
lényegét. 

Ismeri az adózás 
alapfogalmait, az 
alapvető 
adónemeket. 

Teljesen önállóan   

Példákon keresztül 
bemutatja az 
alapvető fogyasztói 
jogokat. 

Ismeri a 
fogyasztóvédelemmel 
összefüggő jogi 
alapfogalmakat. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Azonosítja a 
marketing-
eszközöket. 

Ismeri a marketing 
fogalmát és 
eszközrendszerét. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Bemutatja a 
nemzetközi 
kereskedelemből 
származó 
előnyöket. 

Ismeri a nemzetközi 
kereskedelem 
alapvető formáit. 

Teljesen önállóan   

3.3.1.6 A tantárgy témakörei 
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3.3.1.6.1 Gazdasági alapfogalmak  

A szükséglet és a javak fogalma, főbb csoportjai és kapcsolatai, a gazdasági körforgás, 
a termelés, a munkamegosztás szerepe 

Termelési tényezők típusai, jellemzői 

A gazdaság szereplői. 

Gazdasági rendszerek, a piacgazdaság kialakulása  

Piaci alapfogalmak: a piac fogalma, fajtái, szereplői, elemei. 

Kereslet és kínálat kapcsolata és a piaci ár  

Piac és pénz 

3.3.1.6.2 A háztartások gazdálkodása  

A család fogalma és funkciói 

Munkamegosztás a háztatásokban.  

Időgazdálkodás 

A háztartások bevételei és kiadásai.  

A háztartások költségvetése 

A háztartások pénzgazdálkodása, a megtakarítások és a hitelek szerepe.  

A háztartások vagyona 

3.3.1.6.3 A vállalat termelői magatartása  

Háztartás és vállalat.  

Vállalat és vállalkozás.  

A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, célrendszere, csoportjai 

Vállalkozási formák 

Az egyéni vállalkozások jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése 

A társas vállalkozások alapításának, működésének közös vonásai.  

A társas vállalkozások megszűnése.  

A társas vállalkozások formái, sajátosságai 

3.3.1.6.4 Az állam gazdasági szerepe, feladatai Az állam feladatai. 

Az állami szerepvállalás változása 

Az állam gazdasági szerepe, a gazdasági beavatkozás alapvető területei 

Az állam gazdálkodása, az államháztartás rendszere.  
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A központi költségvetés 

Az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerének kiemelt bevételei és 
kiadása  

Az adózási alapfogalmak 

Kiemelt adónemek (személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó) csak a megértés 
szintjén 

3.3.1.6.5 A nemzetgazdaság ágazati rendszere  

Nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere 

A nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és mérésük, az egyes SNA mutatószámok 
közötti kapcsolatok – Egyszerű gyakorlati feladatok értelmezése 

A nemzetgazdaság teljesítménykategóriák nominál- és reálértéke 

Ajánlott kiegészítő témák: 

A gazdasági növekedés és tényezői 

A gazdasági egyensúly és egyensúlytalanság  

Az infláció fogalma és fajtái 

A munkaerőpiac működése.  

A munkanélküliség fogalma és fajtái 

3.3.1.6.6 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok  

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok szükségessége, a nemzetközi munkamegosztás 
Kereskedelempolitikai irányzatok 

A gazdasági integrációk szerepe és típusai  

Az Európai Unió fejlődése és működése 

3.3.1.6.7 Marketing-alapfogalmak és fogyasztói magatartás  

A marketing szerepe a vállalkozásban  

Marketingstratégia 

Marketingmix és elemei 

Ajánlott kiegészítő téma: 

A fogyasztói döntést befolyásoló 
tényezők 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

A fogyasztók alapvető jogai 
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Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Fogyasztóvédelmi szervezetek, fogyasztóvédelmi rendelkezések, fogyasztói jogok 
gyakorlása 

Fenntartható fejlődés, fenntartható fogyasztás 

3.3.1.6.8 Jogi alapismeretek  

A jog lényege, fogalma, funkciói 

A jogforrás és a jogforrási hierarchia  

A jogviszony. 

A jogalkotás, a jogszabályok 

A jogszabályok érvényessége és hatályossága 

A jogrendszer felépítése, tagozódása, a jogszabályok értelmezése 

Tulajdonjog 

A tulajdon fogalma, tartalma,  

Ajánlott kiegészítő témák: 

A tulajdonost megillető jogosultságok 

A birtoklás és birtokvédelem 

A használat és hasznok szedése  

A rendelkezés joga 

A tulajdonjog korlátozásai 

Eredeti és származékos tulajdonszerzés 

A kötelmi jog  

Szerződések fogalma, fajtái 

A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, 
szállítás, fuvarozás 

Ajánlott kiegészítő témák: 

A szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés  

A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése 

A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése 

A szerződés megerősítése (foglalók, kötbér, jogvesztés kikötése, jótállás), 
biztosítékadás (kezesség, óvadék, zálogjog).) 

3.3.2 A vállalkozások működtetésének alapismeretei tantárgy 42 óra 

3.3.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 
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Tudatosítsa, hogy a vállalkozások piaci viszonyok között tevékenykednek, a javak 
előállítását profitszerzés érdekében végzik, és valamennyi döntésük kockázattal jár. 

A tanulók megismerik az alapvető gazdálkodási folyamatokat a vállalkozáson belül, és 
be tudják mutatni, hogy a zavartalan működés milyen tevékenységek összehangolását 
követeli meg. A tanulók be tudják mutatni, hogy mikor tekinthető nyereségesnek egy 
vállalkozás. Ismerjék a költségek csoportosítását és az alapvető gazdasági, statisztikai 
számításokat. A tanuló érdeklődjön a mindenkori gazdaságpolitikai és pénzügypolitikai 
célok és megvalósításuk módjai iránt, eligazodjon a pénzügy intézményrendszerében, 
ismerje az alapvető szolgáltatásait, a leltározás folyamatát és helyét az gazdasági 
elszámolás rendszerében. 

3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.3.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Gazdasági és jogi alapismeretekben elsajátított vállalkozási formák ismerete. 

3.3.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.3.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Prezentálja a 
beszerzés, 
termelés, 
értékesítés 
jellegzetességeit. 

Ismeri a 
gazdálkodási 
folyamat 
legfontosabb 
elemeit, jellemzőit. 

Teljesen önállóan 

Törekszik a pontos, 
áttekinthető 

munka- végzésre. 

Adatok, 
információk 
keresése digitális 
eszközön vagy 
interneten, az 
eredmények 
kiválasztása és 
feldolgozása 
útmutató alapján. 

Meghatározza a 
vállalkozás 
gazdálkodásának 
eredményét. 

Ismeri a költségek 
fajtáit és érti az 
árbevétel és a 
költségek 
kapcsolatát. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 
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Átlátja a 
bankrendszer 
folyamatát és általa 
végzett alapvető 
szolgáltatásokat. 

Ismeri a bankok 
alakulását, a pénz 
szerepét és 
funkcióit, az 
alapvető banki 
szolgáltatásokat. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Meghatározza és 
értelmezi a 
középértékeket 
(számtani és 
mértani átlag) és a 
viszonyszámokat 
(megoszlási és 
dinamikus 
viszonyszám). 

Ismeri a statisztikai 
adatok 
megbízhatóságának 
jelentőségét. 

Teljesen önállóan   

Elvégzi a 
feladatkörébe 
tartozó leltározási 
feladatokat, amely 
során használja az 
előírt 
bizonylatokat. 

Ismeri a leltár 
készítésének 
folyamatát, 
szabályait, a 
leltározás során 
alkalmazandó 
bizonylatokat és 
azok használatát. 

Teljesen önállóan 

Elvégzi a 
feladatkörébe 
tartozó leltározási 
feladatokat, amely 
során használja az 
előírt bizonylatokat. 

  

3.3.2.6 A tantárgy témakörei 

3.3.2.6.1 A vállalkozások gazdálkodása  

A gazdálkodási folyamat elemei 

Beszerzési folyamat  

Termelési folyamat  

Értékesítési folyamat 

A gazdálkodási folyamathoz kapcsolható dokumentumok, bizonylatok megismerése, 
kezelése 

3.3.2.6.2 A gazdálkodási folyamatok eredménye  

Költség, kiadás, bevétel, profit fogalma,  

A vállalkozás gazdálkodásának eredménye, az eredményre ható tényezők  

Az árak szerepe a gazdasági döntésekben 

Ajánlott kiegészítő téma: 

a számviteli profit, gazdasági profit és a normál profit összefüggései) 
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3.3.2.6.3 Könyvvezetési alapok  

A számvitel feladatai, területei 

A számvitel szabályozása (külső és belső szabályozás), alapdokumentumok 

A számviteli törvény - számviteli alapelvek - számviteli politika összefüggései  

A beszámoló szerepe, a beszámoló részei 

A beszámolók formái 

A számviteli bizonylatok és csoportosításuk 

Bizonylati elv értelmezése 

Szigorú számadású kötelezettség 

Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása  

Bizonylatok tartalmi és formai követelményei  

Bizonylatok kiállítása, helyesbítése, megőrzése 

A vállalkozások által leggyakrabban használt bizonylatok  

A leltár fogalma, szerepe, jellemzői 

A mérleg fogalma, jellemzői 

A mérlegfőcsoportok, mérlegtételek tartalma, definíciója - Egyszerű mérleg 
feladatok gyakorlati alkalmazásával (pl. egyszerű “lukas mérleg”)   

Az eredménykimutatás fogalma, fajtái 

11. évfolyamon kerül feldolgozásra: 

A könyvviteli számlák 

Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete 

A számlák nyitása, zárása 

Idősoros és számlasoros könyvelés  

Mérlegszámlák, költség- és eredményszámlák 

Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata 

3.3.2.6.4 Statisztikai alapfogalmak  

A statisztika fogalma, ágai 

A statisztikai sokaság fogalma, fajtái, jellemzői  

A statisztikai ismérv és fajtái 

Az információk forrásai, az információszerzés eszközei  

A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai  

A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai 

A táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei  
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A statisztikai adatok ábrázolása 

A statisztikai adatok összehasonlítása: viszonyszámok és alkalmazásuk  

A viszonyszámok csoportosítása 

A dinamikus viszonyszámok és összefüggéseik  

A megoszlási viszonyszám és összefüggései  

Középértékek és alkalmazásuk 

Számított középértékek (számtani átlag, kronológikus átlag, mértani átlag)  

Helyzeti középértékek: módusz, medián 

Ajánlott kiegészítő témák: 

az ágazati érettségire történő felkészítés keretében 

Indexek és alkalmazásuk Indexszámítás 

3.3.2.6.5 Banki alapismeretek  

A Pénzügyi és vállalkozási ismertek keretében kerül feldolgozásra 

A pénz fogalma és fajtái, a pénz funkciói (értékmérő, forgalmi eszköz, fizetési eszköz, 
kincsgyűjtés, felhalmozás, vagyontartás) 

A pénz kialakulása: árupénz, pénzhelyettesítők, a mai pénz 

Gazdaságpolitika, pénzügypolitika (fogalma, eszközei)  

A pénzügyek, pénzügyi viszonyok 

A pénzügyi rendszer feladatai, jellegzetes intézményei  

A bankok kialakulása, fogalma és a bankműveletek  

Az egyszintű és a kétszintű bankrendszer jellemzői 

A legjellemzőbb banki szolgáltatások 

E-banking szolgáltatások fogalma, lehetőségei 

Biztonsági tanácsok az elektronikus banki szolgáltatáshoz kapcsolódóan 

3.4 Üzleti kultúra és információkezelés megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 77 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Bemutatja a hétköznapi viselkedési formákat, elemzi az alapvető és a szolgáltató 
szakmákban különösen fontos magatartási, illetve viselkedésformák szerepét, 
jelentőségét. A tanulók elsajátítják és tudatosan alkalmazzák a helyes 
beszédtechnikát, valamint az írásbeli kommunikáció alapszabályait. Fontos a 
személyiségfejlesztés, az egyéni és a szakmai sikerek elérésének kommunikációs 
eszközökkel történő elősegítése. Lehetőséget biztosít a tanulók számára az üzleti 
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kultúra és információkezelés feladataihoz kapcsolódó önálló projektfeladatok, 
produktumok elkészítésére, a kommunikációs és prezentációs képességeik 
fejlesztésére. 

3.4.1 Kommunikáció tantárgy 14 óra 

3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Megismerteti a tanulókkal az ön- és emberismeret jelentőségét, az alapvető viselkedési 

formákat. Fejleszti az empatikus készségeket. Legyenek tisztában az emberi érintkezés 

kultúrájának fontosságával. Ismerjék meg önmagukat, és sajátítsák el a közvetlen és 

tágabb értelemben vett környezetükhöz való alkalmazkodás képességét. Legyenek 

képesek a konfliktusok elkerülésére vagy helyes kezelésére, a családi, baráti és későbbi 

munkakapcsolatok helyes alakítására. 

3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan, a helyesírás szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás 

3.4.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Adott szituációnak 
megfelelően 
alkalmazza a 
kapcsolattartás 
kulturált szabályait. 

Ismeri a 
viselkedéskultúra 
alapvető szabályait. 

Teljesen önállóan 

Törekszik az üzleti 
partnerekkel és 
munkatársakkal 

való udvarias 
kommunikációra 
írásban és szóban 

egyaránt. 

Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása a netikett 
egyszerű 
szabályainak 
betartásával 
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Adott szituációnak 
megfelelően 
alkalmazza a 
munkahelyi 
kapcsolatokat 
meghatározó 
szabályokat. 

Tisztában van a 
munkahelyi 
kapcsolatokat 
meghatározó 
szabályokkal. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása a netikett 
egyszerű 
szabályainak 
betartásával 

A tartalmi és formai 
követelményeknek 
megfelelően levelet 
készít, használja a 
helyes 
beszédtechnikai 
módokat. 

Ismeri az írásbeli és 
a szóbeli 
kommunikáció 
legelterjedtebb 
formáit. 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 
létrehozása, 
átalakítása, 
formázása, 
szerkesztése a 
szerzői jogok 
figyelembevételével 

Megadott 
kommunikációs 
helyzet 
elemzésével 
megfogalmazza a 
kommunikációs 
probléma okát, 
megoldására 
javaslatot tesz: 
kifejezi 
egyetértését vagy 
egyet nem értését, 
érvel, indokol, 
magyaráz, tanácsol. 

Ismeri a 
legfontosabb 
kommunikációs 
technikákat és a 
kommunikációs 
zavarok okait. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása a netikett 
egyszerű 
szabályainak 
betartásával 

3.4.1.6 A tantárgy témakörei 

3.4.1.6.1 Kapcsolatok a mindennapokban  

A viselkedéskultúra alapjai, illem, etikett, protokoll értelmezése 

A köszönés, megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, társalgás, vita, 
konfliktusmegoldás fogalmainak bemutatása és gyakorlati alkalmazása, elmélyítése a 
kulturált viselkedésben 

A mindennapi, a hivatali és az alkalmi öltözködés megismerése  

Gasztronómiai alapismeretek, alapelvárások megismerése 

3.4.1.6.2 A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  

Pontos munkavégzés, csoportközi viszonyok, a vezető és a beosztott viszonya, 
generációs problémák a munkahelyen, azok kezelése 
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A társasági élet speciális lehetőségei (névjegy és névjegyhasználat, telefonhasználat, 
dohányzás, ajándékozás) és gyakorlati alkalmazási lehetőségük, lehetőleg életközeli 
helyzetekben 

3.4.1.6.3 Kommunikációs folyamat  

A kommunikáció alapfogalmai 

A verbális jelek, a nem verbális jelek, a kommunikációs kapcsolatok, az írásbeli és 
szóbeli kommunikáció fajtái 

A kommunikációs zavarok, a kommunikációs technikák gyakorlása 

3.4.1.6.4 Ön-és társismeret fejlesztése  

Önelemzés, önkifejezés, érzések, érzelmek, gondolatok kifejezése  

A kommunikációs stílusok használata 

A hatékony, sikeres kommunikáció akadályai, konfliktuskezelés 

3.4.2 Digitális alkalmazások tantárgy 63 óra 

3.4.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók magabiztosan használják a digitális eszközöket, a számítógép billentyűzetét, 
legyenek képesek dokumentumok megnyitására, mentésére, nyomtatására, 
tabulálására, a betűtípus megválasztására. Ismerjék a levelek formai kialakításának 
szokásait, a kiemelési módokat. 

Képesek legyenek ügyiratok kitöltésére és készítésére, hivatalos levelek formai és 
tartalmi meg- fogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára. Alkalmazzák a 
tízujjas, vakon gépelésen alapuló helyes írástechnikát. Képesek legyenek szakmai 
szöveg másolására, a szövegszerkesztővel történő adatbevitelre, a táblázatkezelő 
használatára, önállóan egyszerű hivatalos levél elkészítésére. 

Ismerjék az online kommunikációt biztosító szolgáltatásokat. Képzés javasolt helyszíne: 
számítógépterem. 

3.4.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.4.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A magyar nyelvtan és a helyesírás szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás. A 
gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy keretében elsajátított alapfogalmak 
felhasználása az üzleti levél elkészítése során pl. Kötelmi jogi ismeretek. Az informatikai 
készségek és tevékenységi formák használata felhasználói szinten. 

3.4.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Számítógépes 
dokumentumokat 
megnyit, ment, 
nyomtat. 

Számítógépes 
felhasználói 
ismeretek, 
szövegszerkesztő 
és táblázatkezelő 
kezelése. 

Teljesen önállóan 

Törekszik a 
pontos, 

áttekinthető 
munkavégzésre. 

Biztonságos 
jelszavak 
megválasztása, 
megfelelően előre 
beállított 
szoftverek, 
eszközök használata 
az IKT-biztonság 
növelése céljából 

Megadott 
szempontok szerint 
szövegszerkesztő 
szoftverrel 
dokumentumot 
formáz. 

Ismeri a 
szövegformázás 
alapvető szabályait. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Digitális eszköz be-, 
kikapcsolása 
Alapvető funkciók 
beállítása, 
módosítása. 
A gyakran 
előforduló, 
legegyszerűbb 
problémahelyzetek 
megoldása 

Megadott 
szempontok szerint 
táblázatkezelő 
szoftverrel 
táblázatokat, 
diagramokat készít. 

Ismeri a 
táblázatkezelő 
program alapvető 
felhasználási 
lehetőségeit. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása a netikett 
egyszerű 
szabályainak 
betartásával 
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Megadott 
szempontok szerint 
prezentációt készít. 

Ismeri a 
prezentáció készítő 
program alapvető 
felhasználási 
lehetőségeit. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Egyszerű digitális 
tartalmak 
létrehozása és 
módosítása a 
szellemi tulajdon 
védelme érdekében 
hozott 
legalapvetőbb 
szabályok (szerzői 
jogok) 
figyelembevételével 

Megadott 
szempontok szerint 
információt keres 
az interneten, 
kiválasztja és 
feldolgozza. 

Ismeri a 
biztonságos 
internet használat 
szabályait, és a 
digitális, online 
kommunikáció esz- 
közeit. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Adatok, 
információk 
keresése digitális 
eszközön vagy az 
interneten, az 
eredmények közül a 
megfelelő(k) 
kiválasztása és 
feldolgozása 
útmutatás alapján 

Tíz perc alatt 
legalább 900 leütés 
terjedelmű, 
összefüggő 
szöveget másol. 

Ismeri a tízujjas, 
vakon gépelés 
technikáját. 

Teljesen önállóan 

Egyszerű digitális 
tartalmak 
létrehozása és 
módosítása a 
szellemi tulajdon 
védelme érdekében 
hozott 
legalapvetőbb 
szabályok (szerzői 
jogok) 
figyelembevételével 

Használja saját és a 
vállalkozás 
ügyeinek 
intézéséhez 
rendelkezésre álló 
ügyfélkapu és 
online 
szolgáltatásokat (e- 
bevallás, e-felvételi, 
erkölcsi 
bizonyítvány 
igénylés stb.). 

Ismeri az 
ügyfélkapu és az 
online ügyintézés 
előnyeit. 

Teljesen önállóan 

Ügyfélkapu és 
online 
szolgáltatások 
ismerete 

Megadott 
szempontok szerint 
iratkezelés és 
levelezési 
feladatokat végez. 

Ismeri a levelek faj- 
táit, az üzleti 
levelezés szabályit. 

Teljesen önállóan 
Digitális funkciók 
alkalmazása. 
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3.4.2.6 A tantárgy témakörei 

3.4.2.6.1 Munkavédelmi ismeretek  

A munkavédelem lényege és területei 

A munkahelyek kialakításának általános szabályai 

A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben  

Alapvető feladatok a tűz megelőzése érdekében 

3.4.2.6.2 Tízujjas, vakon gépelés  

Tízujjas, vakon gépeléssel a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a 
homogén gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével 

Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással  

A jelek szabályai 

A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés 
ismérvei alapján  

A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 

Tízperc alatt legalább 900 leütés terjedelmű, összefüggő szöveg másolása 

3.4.2.6.3 Levelezés és iratkezelés  

A levél fajtái, formai ismérvei 

A hivatalos levelek fogalmazásának tartalmi szempontjai  

A beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés stb.) 

Az egyszerű ügyiratok fajtái (nyugta, elismervény, meghatalmazás stb. 

A pályázati dokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése 

Közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei (értesítés, meghívó, 
igazolás, engedély stb.), a szerződésekkel kapcsolatos ügyiratok. 

A vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei (jegyzőkönyv, emlékeztető, 
feljegyzés stb.) 

Üzleti levelezés (ajánlat, megrendelés, teljesítés, a teljesítés zavarai, szállítás stb.)  

Munkaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés stb.)  

Az alkalmazott irodatechnikai eszközök használata 

Az ügyiratkezelés alapfogalmai  

Az irattározás kellékei, eszközei 

Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás stb.) 
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3.4.2.6.4 Digitális alkalmazások  

A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek 
írásának adott időszakban érvényes szabályai szerint 

Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg 
igazítása, élőfej, élőláb stb. 

Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb.  

Prezentációkészítés 

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása 

Az online kommunikációt biztosító szolgáltatások használata (e-mail, azonnali 
üzenetküldés, hang-és videóalapú kommunikáció) 

Személyes és céges online ügyintézés ügyfélkapun keresztül  

Adat és információ fogalma 

Az adat- és információkezelés, -védelem szabályozása 

Az adat- és információkezelés körébe tartozó fogalmak, értelmezésük  

A személyes adatok védelme 

3.5 Vállalkozások gazdálkodási feladatai megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összes óraszáma: 112 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulók megismerik a készlet és a befektetett eszközgazdálkodás lényegét. 
Megismerik a munkaerő-gazdálkodás feladatait. Megértik a döntés szerepét a 
gazdálkodásban, a tervezés és a vezetés kapcsolatát, a konfliktusfeloldás lényegét, az 
érdekkülönbségeket. 

A tanulási terület kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítson a tanulók számára a 
vállalkozások gazdálkodási fel- adataihoz kapcsolódó önálló projektfeladatok, 
produktumok elkészítésére, kommunikációs és prezentációs képességeik fejlesztésére. 

3.5.1 Gazdálkodási ismeretek tantárgy 63 óra 

3.5.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók megismerik a vállalati gazdálkodás területeit, a vállalati vezetés és tervezés 
szerepét, a logisztika, a készletgazdálkodás, a munkaerő- és bérgazdálkodás 
elemzésének módszereit. A módszerek felhasználásával képesek lesznek a vállalkozás 
belső és külső környezetében bekövetkező változások követésére, alkalmazkodási 
javaslatok kidolgozására. 
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3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.5.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gazdasági és jogi alapismertek és a vállalkozások működtetésének alapismeretei 
tantárgyak témakörei 

3.5.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség 
mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Adatokat szolgáltat a 
befektetett eszközök 
elszámolásához 

Ismeri a 
befektetett 
eszközök fogalmát, 
a vállalkozás 
életében betöltött 
szerepét. 

Irányítással 

A megadott 
utasítások alapján 
törekszik felkutatni 

a vállalkozás 
számára 

legelőnyösebb 
ajánlatot. A 

gazdálkodás során 
mindig a 

vállalkozás érdekeit 
helyezi előtérbe. 

  

Ellátja a logisztikai 
feladatokhoz 
kapcsolódó gazdasági 
adminisztrációs 
feladatokat. 

Ismeri a logisztikai 
rendszer működési 
területeit. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Ellátja a bér- és 
létszámgazdálkodással 
kapcsolatos gazdasági 
adminisztrációs 
feladatokat. 

Ismeri az emberi-

erőforrás-
gazdálkodás 
működési 
területeit 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

3.5.1.6 A tantárgy témakörei 

3.5.1.6.1 A vállalkozások gazdasági feladatai  

A termelés és a szolgáltatás tartalma 

A termelés jellemzői 
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A szolgáltatások jellemzése 

A termelés és szolgáltatás megvalósítása  

A minőségbiztosítás szerepe 

A vállalkozások gazdasági feladatai (számviteli, pénzügyi, adózási, ügyviteli feladatok 
és köztük lévő összefüggések) 

3.5.1.6.2 Gazdálkodás a befektetett eszközökkel 

Az innováció lényege és szerepe a vállalkozásnál 

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 

A tárgyi eszközök üzemfenntartásának szerepe  

A beruházás szerepe a vállalkozásnál 

A beruházás folyamata 

3.5.1.6.3 Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer  

Logisztikai rendszer  

A vállalkozási logisztika lényege és szerepe 

A logisztika területei, a logisztika anyagi és információs folyamatai 

A logisztikai rendszer szerkezete 

A logisztika stratégiai kérdései 

A logisztikai rendszer működése 

Készletgazdálkodás  

A forgóeszközök fogalma, főbb csoportjai (vásárolt és saját termelésű készletek) 

A készletgazdálkodás, struktúra kialakítása, készletnormák, anyagnormák 

A teljes forgóeszköz állománnyal való gazdálkodás (optimális összetétel, 
hatékonyság, igényesség, forgási sebesség) 

Munkaerő és bérgazdálkodás  

A munkaerő és bérgazdálkodás feladatai 

A vállalkozás munkaerő-szükségletének biztosítása (szükséglet meghatározása, 
biztosítása, hatékony foglalkoztatás) 

Munkajogi alapismeretek, (munkaviszony, munkaviszony létesítése, megszűnése, 
megszüntetése, munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei, 
munkaszerződés)  

Bérgazdálkodás, ösztönzés, érdekeltségei rendszer 

A kereseti arányok kialakítása 
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A beosztott és vezető munkavállalók belső érdekeltségi rendszere 

A vállalaton belüli szervezeti egységek érdekeltségi rendszere 

3.5.1.6.4 A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája  

A vállalati folyamatok funkcionális területei 

A vezetés lényege és funkciói  

A vállalkozás szervezete 

A tervezés szerepe, fajtái a vállalkozásnál 

A vállalati stratégia szerepe, a stratégiai tervezés folyamata 

3.5.1.6.5 A vállalkozások válsága 

A vállalati válság lényege, kialakulásának okai 

A vállalati válság szakaszai és típusai 

A vállalati válság leküzdése 

Válságkezelő stratégiák 

A vállalkozások megszűnése (csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás) 

3.5.2 Gazdasági számítások tantárgy 49 óra 

3.5.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Fejlessze a tanulók gazdasági-pénzügyi kompetenciáit, logikai készségeit. Megalapozza, 
támogassa és elmélyítse a tanulók gazdasági jellegű gondolkodását, a pénzügyi-
számviteli és statisztikai logika megértését, amellyel a szakmai tárgyak eredményessége 
növelhető. Fejlessze az önálló és rendszerezett gondolkodást. 

Javasolt a tantárgy csoportbontásban történő tanítása. 

3.5.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.5.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gazdasági és jogi alapismeretek tantárgyháztartások gazdálkodása, a vállalat 
termelői magatartása témakörei 
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A vállalkozások működtetése tantárgystatisztikai alapfogalmak témaköre 

A pénzügy tantárgy kamatszámítások témaköre 

Matematika: egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

3.5.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

A statisztikai 
kimutatásokat 
kritikusan 
értelmezi. 

Ismeri a statisztikai 
adatgyűjtés 
feldolgozási 
módjait, az 
alapvető statisztikai 
mutatószámokat. 

Teljesen önállóan 

  

  

Különböző banki 
befektetési 
ajánlatok közül 
kiválasztja a 
kedvezőbb 
ajánlatot. 

Alkalmazza a 
különböző 
kamatszámítási 
módszereket. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

3.5.2.6 A tantárgy témakörei 

3.5.2.6.1 Közgazdasági alapozó számítások  

Valós számok halmazának ismerete 

Önálló munka gyakorlása 

Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, igényének kialakítása 

Absztrakciós, kombinációs képesség fejlesztése 

Törtekkel való műveletek 

Egyenletrendezés 

Egyenletrendszerek 

Szöveges feladatok, gazdasági fogalmakkal 

Algebrai kifejezések 
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Függvények: lineáris, másodfokú, fordított arányosság, exponenciális 

Algebrai számítások 

Egyenes egyenlete 

Kapcsolatok a függvények között 

3.5.2.6.2 Pénzügyi számítások  

Egyszerű kamatozás 

Kamatos kamatozás 

Vegyes kamatozású konstrukció alkalmazása 

Törlesztő tervek típusai 

Kölcsöntörlesztés, hiteldíj 

Pénzügyi szöveges feladatok gyakorlati alkalmazása 

3.5.2.6.3 Statisztikai számítások  

Egyszerű, súlyozott átlag alkalmazása  

Módusz, medián, terjedelem 

Számított és helyzeti középértékek fajtái 

Nevezetes közepek 

Diagramok 

Kör-, vonal-, oszlop- és sávdiagramok értelmezése, készítése.  

Annak eldöntése, hogy mikor, milyen diagramot érdemes készíteni 

Viszonyszámok 

Százalékszámítás 

A viszonyítási számok helyes megtalálása a szöveg alapján 

Százalékfogalmak magabiztos ismerete 

A nettó ár és a fogyasztói ár közötti eltérés meghatározása különböző adókulcsok 
mellett 

3.6 Pénzügyi ügyintézői feladatok megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összes óraszáma: 322 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulók megismerik a pénzügy, a vállalkozásfinanszírozás és az adózás 
alapösszefüggéseit, az elszámolások információtartalmát, a gazdasági események 
eredményre, vállalkozásműködésére gyakorolt hatását. Képesek értékelni a 
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finanszírozás, a befektetés alapvető formáit, értik a likviditás biztosításának 
fontosságát. Lehetőséget biztosít a tanulók számára a pénzügyi ügyintézői feladatokhoz 
kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésére, kommunikációs és 
prezentációs képességeik fejlesztésére. 

3.6.1 Pénzügy tantárgy 154 óra 

3.6.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló érdeklődjön a mindenkori gazdaságpolitikai és pénzügypolitikai célok és 

megvalósításuk módjai iránt, eligazodjon a pénzügy intézményrendszerében és ismerje 

az alapvető pénz- ügyi szolgáltatásokat. Alkalmas legyen arra, hogy meghatározza és 

kiválassza a pénzforgalom lebonyolításának a vállalkozás számára leginkább megfelelő 

módját, és segítsen eligazodni a pénzügyi piacon kínált értékpapírok fajtái között. A 

tanuló megismerje a nemzetközi elszámolási eszközök árfolyam-alakulásának hatását a 

gazdasági szférára. A tanuló megértse és a mindennapi életben alkalmazni is tudja, hogy 

a pénznek időértéke van a különböző időpontokban esedékes pénzáramok 

tekintetében, akár a betétgyűjtéshez, akár a hitelfelvételhez kapcsolódóan. Legyen 

képes a tanuló egyszerű befektetési, értékpapírárfolyam- és hozamszámításon 

keresztül dönteni a beruházás megvalósításáról, a vásárlási-eladási szándékról. 

3.6.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.6.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gazdasági számítások tantárgy témakörei 

Matematika: egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

3.6.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.6.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség 
mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 
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Példákon keresztül 
bemutatja a mai 
pénz fajtáit, a 
pénzügyi 
viszonyokat. 

Tisztában van a 
pénzügyi rendszer 
feladataival. 

Teljesen önállóan 

Fogékony az új 
információk 

befogadására. A 
minőségi 

munkavégzés 
érdekében követi a 

szakmájával 
kapcsolatos 
jogszabályi 

változásokat. 
Törekszik a pontos, 

áttekinthető, 
munkavégzésre. 

Digitális tartalmak 
létrehozása, 
átalakítása, 
formázása, 
szerkesztése 
változatos 
programok, 
alkalmazások 
együttes 
használatával 

Példákon keresztül 
értelmezi a 
monetáris 
szabályozó eszközök 
hatásait a 
pénzforgalomra. 

Érti a kétszintű 
bankrendszer 
lényegét és a 
jegybank monetáris 
irányításban 
betöltött szerepét. 

Teljesen önállóan   

Tájékozódik a 
pénzügyi piaci 
kondíciókról. 
Közreműködik a 
banki termékek 
(kamat, díj, jutalékok 
figyelembevételével) 
kiválasztásában. 

Különbséget tud 
tenni monetáris és 
nem monetáris 
közvetítők között. 
Ismeri a 
bankügyletek 
típusait. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Összetett 
információgyűjtés 
és tárolás, kreatív 
megoldásokkal, 
egyszerű 
struktúrában 

Adatokat szolgáltat a 
hitelkérelem 
öszszeállításához. 
Gondoskodik a 
törlesztőrészletek 
kifizetéséről, figyeli a 
hitelkamatot és a 
hitelkeretet. 

Tudja a hitelezési 
eljárás menetét. 
Ismeri a 
kölcsöntörlesztéssel, 
hiteldíjjal kapcsolatos 
számításokat. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása, 
programok 
összetettebb 
funkcióival, a 
netikett 
szabályainak 
betartásával 

Kiállítja a 
pénzforgalmi 
nyomtatványokat, 
gondoskodik a 
teljesítésükről. 

Ismeri a fizetési 
számlák fajtáit. 

Teljesen önállóan 
Számlázóprogramot 
használ. 

Lebonyolítja a 
készpénzforgalmat, 
kezeli a 
bankkártyákat. 

Ismeri a 
készpénzforgalom 
típusait. 

Teljesen önállóan   
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Kiállítja a bevételi és 
kiadási 
bizonylatokat, vezeti 
a pénztárjelentést, a 
pénztárnaplót és a 
szigorú számadású 
nyomtatványok 
analitikáját. 

Tisztában van a 
házipénztár 
működési 
szabályaival. 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 
létrehozása, 
átalakítása, 
formázása, 
szerkesztése válto 
zatos programok, 
alkalmazások 
együttes 
használatával 

Közreműködik a 
bankgarancia, a 
fedezetigazolás és az 
akkreditív nyitás 
ügyében. 

Ismeri a nemzetközi 
elszámolások 
eszközeit. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Elvégzi az alapvető 
befektetési 
számításokat. 

Ismeri a pénzügyi 
piacok működését és 
az értékpapírok 
típusait. Érti az 
alapvető befektetési 
számítások 
alkalmazási 
lehetőségeit. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Közreműködik a 
biztosítási termékek 
kiválasztásában. 

Ismeri a biztosítási 
termékeket. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Összetett 
információgyűjtés 
és -tárolás, kreatív 
megoldásokkal, 
egyszerű 
struktúrában 

Adatokat szolgáltat a 
finanszírozási 
döntésekhez. 

Ismeri a 
finanszírozási 
döntésekhez 
szükséges 
információforrásokat. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Közreműködik a 
befektetési döntések 
előkészítésében. 

Ismeri a beruházások 
pénzügyi forrás 
lehetőségeit. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Részt vesz a 
pályázatok, 
projekttámogatások 
készítésében, 
nyilvántartásában, 
elszámolásában. 

Ismeri a projektek 
támogatásiforrás-
lehetőségeit. 

Irányítással   

3.6.1.6 A tantárgy témakörei 
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3.6.1.6.1 A pénzügyi intézményrendszer 

A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer felépítés 

Jegybank és a monetáris szabályozás 

Az MNB szervezeti felépítése 

A magyar központi bank feladatai, a monetáris irányításban betöltött helye 

A pénzügyi intézmények jellemzői (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások) 

Nem monetáris közvetítők és feladataik (biztosítók, nyugdíjpénztárak) 

Magyar Bankszövetség, OBA, BEVA 

Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 

3.6.1.6.2 Bankügyletek  

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, hitelfelvétel a 
jegybanktól és más banktól) 

Aktív bankügyletek, a hitelezés folyamata (hitelek típusai, lízingügylet, faktorálás, 
forfetírozás) 

A hitelezési eljárás menete 

Hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték 

Semleges bankműveletek 

3.6.1.6.3 A pénzforgalom 

A pénzforgalom általános szabályai. 

Banki titoktartási szabályok 

A fizetési számlák fajtái 

Fizetési módok: 

‒ fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, okmányos meghitelezés 
(akkreditív) 

‒ fizetési számlához kötődő készpénzfizetés: készpénzfizetésre szóló csekk 
kibocsátása és beváltása, készpénzbefizetés fizetési számlára, készpénzkifizetés 
fizetési számláról 

‒ fizetési számla nélküli fizetés: készpénzátutalás 

‒ készpénzfizetés 

A készpénzforgalom lebonyolítása 

A pénztár, a pénzkezelés és a pénztári forgalom elszámolása 

A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök 

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



 

3.6.1.6.4 A vállalkozások finanszírozása 

A finanszírozás fogalma, jellemzői 

A finanszírozás formái: belső és külső finanszírozás 

Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv 

A beruházások finanszírozási forrásai 

‒ belső forrásból történő finanszírozás 

‒ külső forrásból történő finanszírozás 

‒ lízingfinanszírozás jellemzői, a lízing típusai 

‒ projekttámogatások: kis- és középvállalkozások gazdaságfejlesztést szolgáló 
támogatásai 

3.6.1.6.5 A pénz időértéke 

Javasolt a témakört csoportbontásban feldolgozni 

A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen- és a jövőérték-számítás időtényező-táblázatok alkalmazásával 

Az egyszerű és a kamatos kamatszámítása 

Diszkontálás 

A bank passzív bankműveletei, megtakarítási számlák, befektetési számítások 

A bank aktív bankműveletei, a hitelezés folyamata, hiteltörlesztési módok számítása 

3.6.1.6.6 A pénzkezelés bizonylatai 

Javasolt a témakört számítógépteremben, csoportbontásban feldolgozni. 

Bankválasztási szempontok a gyakorlatban 

A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés formai és tartalmi követelményei 

A pénzforgalmi számla nyitása 

A pénzforgalmi szolgáltatások lebonyolításának lépései 

A pénzkezelési szabályzat 

A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok 

A bizonylatok adattartalmának értelmezése: 

‒ kiadási és bevételi pénztárbizonylat 

‒ időszaki pénztárjelentés 

‒ készpénzfizetési számla 

‒ szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása 

Pénzügyi bizonylatok (számla) kiállítása számlázóprogram használatával 
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Fizetési számlák közötti fizetési megbízások elektronikus kiállítása 

Számlázó programok segítségével számlázási, valamit a kapcsolódó adatszolgáltatási 
gyakorlati feladatokat megoldása 

3.6.1.6.7 A vállalkozások finanszírozása 

EU-s támogatási források 

A pályázatírás és a pénzügyi tervezés kapcsolata 

Pályázati adminisztráció, iratanyagok, dokumentumok kezelése 

Forgóeszköz-finanszírozás 

Forgóeszköz-szükséglet megállapításának módjai (forgási mutatók, mérlegmódszer 
alkalmazásával) 

Jellemző finanszírozási források 

Rövid lejáratú bankhitel és típusai 

Kereskedelmi hitel (vevőktől kapott előleg és áruhitel), váltótartozás 

Faktoring lényege, és igénybevételének jellemzői 

Tartós passzívák 

Üzletfinanszírozás 

Pénzügyi tervezés és a tervek csoportjai 

Állományi (státusz) és forgalmi szemléletű terv 

Az állományi szemléletű terv: a mérlegterv jellemzői 

Forgalmi szemléletű terv: a likviditási terv jellemzői 

A pénzügyi tervek egyenlegének ismeretében hozott intézkedések 

3.6.1.6.8 A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése 

A teljesítménymutatókból nyerhető információk 

Elemzés állományi és folyamatszemléletben 

3.6.1.6.9 Nemzetközi pénzügyek  

A nemzetközi fizetések általános szabályai 

A nemzetközi elszámolások eszközei 

A valuta, a devizaárfolyama, az árfolyamok jegyzése 

A nemzetközi fizetések általános szabályai 

Fizetési módok a nemzetközi kereskedelemben (devizaátutalás, okmányos inkasszó, 
akkreditív) 
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A nemzetközi pénzügyi intézmények és feladataik 

3.6.1.6.10 Pénzügyi piacok és termékeik 

A pénzügyi piacok fogalma, gazdaságban betöltött szerepe 

Pénzügyi piacok csoportosítása 

Az értékpapírok pénzügyi piacokon betöltött szerepe 

Az értékpapírok megjelenése, fogalma (főbb csoportosítási szempontjai) 

Az értékpapírok főbb fajtái: 

‒ a kötvény fogalma, jellemzői, fajtái, a vállalati kötvény pénzügyi piacon 
betöltött szerepe 

‒ a részvény fogalma, fajtái, jellemzői, a részvények szerepe a gazdaságban 

‒ a közraktárjegy fogalma, jellemzői 

‒ az állampapírok jellemzői és fajtái 

‒ a banki értékpapírok 

‒ váltóismeretek 

A pénzügyi piacok, a tőzsde működése 

3.6.1.6.11 Befektetések értékelése 

Befektetési döntések típusai 

A beruházások pénzáramai, típusai (kezdő pénzáram, működési pénzáram és végső 
pénz- áram) és tartalmuk 

3.6.1.6.12 Biztosítási alapismertek 

Alapfogalmak 

A biztosítás szerepe, jelentősége, módszere 

A biztosítási ágazatok rendszerei, biztosítási formák 

Biztosítási szerződés és biztosítási díj 

Biztosítási esemény bekövetkezése, kárrendezés 

3.6.1.6.13 A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése 

A pénzügyi mutatók főbb fajtái 

‒ vagyon – és tőkestruktúra mutatók 

‒ hatékonysági mutatók 
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‒ jövedelmezőségi mutatók 

‒ eladósodási mutatók 

‒ pénzügyi egyensúly mutatói 

‒ piaci érték mutatók 

A mutatók kiszámításának értelmezése 

 

3.6.1.6.14 Nemzetközi pénzügyek  

A nemzetközi fizetések általános szabályai  

A valuta- és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok 

A valuta-, a devizaárfolyamokhoz kapcsolódó számítások 

3.6.1.6.15 Pénzügyi piacok és termékeik  

Értékpapír-hozam számítási feladatok  

A tőke- és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek 

3.6.1.6.16 Befektetések értékelése 

Tőkebefektetési számítások: a beruházások gazdaságossági számításai – statikus és 
dinamikus számítások 

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, 
beruházási pénzeszközök forgási sebessége. 

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték, jövedelmezőségi index, belső 
megtérülési ráta (számítás nélkül, csak értelmezés szintjén) 

Döntési szabályok a beruházás megvalósítására vagy elutasítására vonatkozóan 

A kötvény értékelése: 

A klasszikus kötvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, 
összevetése a piaci árfolyammal, valamint a vásárlási-eladási szándék 
megállapítása 

A kötvények hozamának számítása: 

névleges hozam, egyszerű hozam 

A részvény értékelése: 

A törzsrészvény és az elsőbbségi részvény reális árfolyamának (elméleti 
árfolyamának) becslése, összevetése a piaci árfolyammal, valamint a vásárlási-
eladási szándék megállapítása 

A részvények várható hozamának számítása 
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Tőzsdei ügyletek értékelése 

3.6.1.6.17 Komplex pénzügyi feladatok  

Komplex pénzügyi feladatok online megoldása 

Javasolt a témakört csoportbontásban, számítógépteremben feldolgozni. 

3.6.2 Irodai szoftverek alkalmazása tantárgy 35 óra 

3.6.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlati ismereteket szerezzenek a vállalati 
gazdálkodás üzleti folyamatainak az irodai szoftverekkel való támogatásának 
működési folyamataiban. 

Betekintést nyerjenek az irodai szoftverek szakmai alkalmazásába. 

Ajánlott téma: vállalati integrált rendszerek gyakorlati megismerése 

3.6.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.6.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A pénzügy tantárgy bankügyletek és pénzforgalom témakörei 

A számvitel tantárgy témakörei 

Az adózás tantárgy témakörei 

3.6.2.4 A képzés órakeretének 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 
lebonyolítani. 

3.6.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Megadott 
szempontok táblát, 
diagramot készít. 

Ismeri az adott 
területhez 
kapcsolódó 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Fogékony az új 
információk 

befogadására. A 

Digitális tartalmak 
létrehozása, 
átalakítása, 
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Megadott 
szempontok szerint 
kamatszámítást és 
hiteltörlesztő tervet 
készít. 

pénzügyi, 
finanszírozási, 

számviteli 
szabályokat 

minőségi 
munkavégzés 

érdekében követi a 
szakmájával 
kapcsolatos 
jogszabályi 

változásokat. 
Pontosságra, 
precizitásra 
törekszik. 

formázása, 
szerkesztése 

változatos 
programok, 

alkalmazások 
együttes 

használatával Megadott 
szempontok 
alapján kiszámolja 
a tárgyi eszközök 
értékcsökkenését. 

3.6.2.6 A tantárgy témakörei 

3.6.2.6.1 Irodai szoftverek szakmai alkalmazása  

Táblázatkezelőben végzett feladatok: 

‒ statisztikai (táblák, számítások, diagrammok) 

‒ pénzügyi (kamatszámítás, jelenérték, jövőérték táblák) 

‒ vállalkozásfinanszírozási (hiteltörlesztés, pénzforgalmi terv, mutatók, 
diagrammok) 

‒ számviteli (écs. számítás, készletérték számítás, önköltség kalkuláció) 

‒ adózási (áfa bevallás, bérkalkuláció) 

Szövegszerkesztő szakmai használata (kimutatás készítés, körlevél stb.) 

Ajánlott téma: vállalati integrált rendszerek gyakorlati megismerése 

3.6.3 Adózás tantárgy 77 óra 

3.6.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók megismerik a magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek 
költségvetését, gazdálkodási szabályait. Felkészíti a tanulókat a kiemelt 
adójogszabályok alkalmazására az adózás rendjében és az adóigazgatási rendtartásban 
meghatározottak figyelembevételével, a jövedelem típusú adók és a forgalmi adó, 
valamint a helyi adók tekintetében. Rámutat a magánszemélyek személyi 
jövedelemadó fizetési kötelezettségére, az arányos közteherviselés szükségességére. A 
tanulóknak egyszerűbb adózási feladatok megoldásában jártasságot kell szerezniük, ki 
kell számolniuk az egyes adónemek kapcsán a fizetendő adóelőlegeket, valamint 
írásban elkészíteni az éves bevallásokat. 

3.6.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
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— 

3.6.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Gazdasági ismeretek tantárgy 

Számvitel tantárgy 

3.6.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.6.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség 
mértéke 

Elvárt 
viselkedés- 
módok, attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Adónaptárt vezet és 
figyelemmel kíséri 
azt. Adó- és 
járulékbevallásokat 
készít, adó- és 
járulékfolyószámlát 
egyeztet, kezel, 
valamint 
kezdeményezi az 
adók pénzügyi 
rendezését. 

Ismeri az adózás 
rendjének jogszabályi 
előírásait 
(adóhatóságok, 
adókötelezettség, 
ellenőrzés, 
jogkövetkezmények). 

Teljesen önállóan 

Fogékony az új 
információk 

befogadására. A 
minőségi 

munkavégzés 
érdekében követi 

a szakmájával 
kapcsolatos 
jogszabályi 

változásokat. 
Pontosságra, 
precizitásra 
törekszik. 

Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése 
és fogadása 
programok 
összetettebb 
funkcióival, a 
netikett 
szabályainak 
betartásával 

Közreműködik a 
személyi 
jövedelemadó 
elszámolásával 
összefüggő 
nyilvántartási 
kötelezettség 
teljesítésében, elvégzi 
a személyi 
jövedelemadóval 
kapcsolatos 
elszámolásokat. 

Ismeri a személyi 
jövedelemadózás 
elszámolási szabályait 
a hatályos 
jogszabályok szerint. 

Teljesen önállóan   

Elvégzi a bért terhelő 
adókkal és 
járulékokkal 
kapcsolatos 
elszámolásokat, 
megállapítja az adó- 
és járulékfizetési 
kötelezettséget. 

Ismeri a bért terhelő 
adók és járulékok 
elszámolási szabályait 
a hatályos 
jogszabályok szerint. 

Teljesen önállóan   
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Közreműködik a 
vállalkozások 
jövedelemtípusú 
adóinak 
megállapításánál (pl. 
vállalkozói személyi 
jövedelemadó, 
társasági adó). 

Ismeri az egyéni 
vállalkozó adózási 
formáit, a társaságok 
jövedelemadózása 
elszámolási szabályait 
a hatályos 
jogszabályok szerint. 

Teljesen önállóan   

Nyilvántartja a helyi 
adókat és az egyéb 
fizetési 
kötelezettségeket (pl. 
szakképzési 
hozzájárulás, 
környezetvédelemmel 
kapcsolatos díjak). 

Ismeri a helyi adók 
elszámolási szabályait 
a hatályos 
jogszabályok szerint. 

Teljesen önállóan   

Közreműködik a 
gépjárműadó és 
cégautóadó 
megállapításánál. 

Ismeri a gépjárműadó 
és cégautóadó 
elszámolási szabályait 
a hatályos 
jogszabályok szerint. 

Teljesen önállóan   

3.6.3.6 A tantárgy témakörei 

3.6.3.6.1 Az államháztartás rendszere  

A költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, a költségvetés egyenlege 

Az adó és az adórendszer fogalma, jellemzői 

A magyar adójog forrásai 

Az adók csoportosítása: jövedelemadó, forgalmi típusú adó, vagyonadóztatás 

3.6.3.6.2 Az adózás rendje, az adóigazgatási rendtartás  

Az adókötelezettség szabályai 

Az adómegállapítási módok 

A bevallás, adófizetés és adóelőleg-fizetés szabályai 

A bizonylatkiállítás és a nyilvántartás szabályai 

Adatszolgáltatás, pénzforgalmi számlanyitási kötelezettség 

Adótitok, adóhatósági adatszolgáltatás 

Fizetési kedvezmények, elévülés 
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Jogkövetkezmények, intézkedések 

Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége 

Az ellenőrzés célja és fajtái 

Az ellenőrzés megindítása és lefolytatása, az ellenőrzés befejezése 

Jogorvoslat és eljárási költség 

3.6.3.6.3 Általános forgalmi adó  

Az általános forgalmi adó alanyai 

A gazdasági tevékenység fogalma 

A termék értékesítésének és szolgáltatás nyújtásának esetei a törvény értelmében 

A termék Közösségen belüli beszerzése és a termék importja 

A teljesítés helye a termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében az 
általános szabályok értelmében 

A teljesítés ideje 

Az adófizetési kötelezettség keletkezése, a fizetendő adó megállapítása 

Az adó alapja termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében 

Az adó alapjának utólagos csökkentése 

Az adó mértéke, az adó alóli mentességek szabályai 

Az adólevonási jog keletkezése 

Az előzetesen felszámított adó megosztása 

Az adólevonási jog korlátozása 

Adófizetési kötelezettség megállapítása 

A számlázás szabályai 

Feladatok megoldása az általános forgalmi adó fizetendő adójának megállapítására, a 
vállalkozást terhelő általános forgalmi adó és az előzetesen felszámított adó 
megosztására vonatkozóan, az adó alóli mentességek és az adómértékek több 
kulcsára tekintettel 

Speciális elszámolási módok (fordított áfa, pénzforgalmi elszámolás) 

3.6.3.6.4 Helyi adók 

A helyi adók típusai: 

vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális jellegű adók 
(magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi iparűzési adó, 
települési adó 

Az egyes típusok adóalanyai 
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Az adó alapja és mértéke 

Az adókötelezettség teljesítése 

Egyszerűbb feladatok megoldása a helyiadókról szóló törvényben meghatározott 
adónemekre 

3.6.3.6.5 Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok  

Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok a személyi 
jövedelemadó törvény alapján (az adó megállapítása, adónyilatkozat, egyszerűsített 
bevallás, adófizetés) 

Az adóköteles és az adómentes bevételek, az adóköteles bevételek legfőbb jellemzői 

A bevételek jövedelemtartalmának megállapítása: az összevonásra kerülő jövedelmek 
(kiemelten a munkaviszonyból származó jövedelmekre, a megbízási díjakra és a 
vállalkozói „kivétre”) 

Családi kedvezmény, első házasok kedvezménye, négy vagy több gyermeket nevelő 
anyák kedvezménye 

Adókedvezmények 

Az adóelőleg megállapítása, bevallása és megfizetése 

A bért terhelő járulékok 

A szociális hozzájárulási adó 

Adóelőleg számítása és az éves adóbevallás elkészítése, a kifizetendő havi bér 
megállapítása gyakorlófeladatokon keresztül 

A különadózó jövedelmek adóztatása, kiemelten az ingóság- és az 
ingatlanértékesítés adóztatása, a kamatjövedelem, az osztalékból származó 
jövedelem 

Feladatok megoldása az összevonásra kerülő és a különadózó jövedelmekre, 
esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 

3.6.3.6.6 Az egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái  

Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi jövedelemadóban 

A vállalkozói személyi jövedelemadó: 

‒ A vállalkozói kivét, a vállalkozói jövedelem és a vállalkozói osztalékalap adózási 
szabályai 

‒ Az átalányadózás szabályai 

A kisadózó vállalkozások tételes adója, az adónem választásának feltételei: 

‒ A kata alapjának meghatározása 

‒ A kata mértéke (főállású kisadózó, főállásúnak nem minősülő kisadózó) 

‒ A kata által kiváltott adónemek 
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További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: 

adóalany, adóalap, adómérték, az általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a vállalkozói személyi jövedelemadó, és a kisadózó 
vállalkozások tételes adója körében, esettanulmány elkészítése kiscsoportos 
keretben 

3.6.3.6.7 Társaságok jövedelemadózása 

A társasági adó alanyai, az adófizetési kötelezettség 

A társasági adóalap meghatározása, az adózás előtti eredmény, az adóalap és a 
jövedelem (nyereség) minimum összefüggései 

Az adóalap-korrekciós tételek jelentősége  

Az adóalapot módosító tételek csoportjai: 

‒ az adóalapot jogcímében (egyszerre) növelő és csökkentő tételek 

‒ az adóalapot csak csökkentő tételek 

‒ az adóalapot csak növelő tételek 

Az adó mértéke 

Az alapvető adókedvezmények 

Az adózás utáni eredmény 

A kisadózó vállalkozások tételes adója alanyai 

‒ Az adónem választásának feltételei 

‒ A kata alapjának meghatározása 

‒ A kisvállalati adó alanyai 

‒ Az adónem választásának feltételei 

‒ A kiva vállalkozói adó alapja és mértéke 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: 

adóalany, adóalap, adómérték, az általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a társasági adófizetési kötelezettség és az adózott 
eredmény megállapítása területén a legjellemzőbb adóalap-korrekciós tételek 
alapján, kata adó- alany fizetési kötelezettségének meghatározása 

3.6.3.6.8 Gépjárműadó és cégautóadó  

A gépjárműadó 

A belföldi gépjárművek adójának alanya és az adókötelezettség keletkezése, 
mentesség az adó alól 

Az adó alapja és mértéke személyszállító gépjármű és tehergépjármű esetén, az adó 
mértéke és az adókedvezmények 
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A cégautóadó 

‒ A cégautóadó alanyai 

‒ A cégautóadó-fizetési kötelezettség keletkezése (bérlet, lízing, kiküldetés stb.) 

‒ Az adó mértéke 

A gépjárműadó és a cégautóadó összevezetésének feltételei 

Egyszerűbb feladatok megoldása a gépjárműadóra, a cégautóadóra 

3.6.4 Elektronikus bevallás tantárgy 56 óra 

3.6.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Kialakítja a tanulókban az egyes kiemelt adónemek, valamint az adatszolgáltatások 
elektronikus bevallásának készségét. A tanulók a tantárgy elsajátítása után alkalmasak 
legyenek adókkal, járulékokkal kapcsolatos bevallásokat készíteni és kijelölésre 
elküldeni a NAV keretprogramjainak alkalmazásával. A tanulók képesek legyenek a 
bevalláshoz szükséges adatokat begyűjteni, ismerve azok számviteli, illetve pénzügyi 
területének forrásait. Alkalmassá váljanak a hibás bevallásban a hiba megkeresésére és 
kijavítására. Ismerjék a bevallások gyakoriságát, határidejét, szerkezetét. 

A tantárgy képzésének helyszíne: számítógépterem. 

3.6.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.6.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az adózás tantárgy minden témaköre 

3.6.4.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.6.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, képességek Ismeretek 
Önállóság 

és felelősség 
mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához 

kötődő digitális 
kompetenciák 
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Képes betartani a 
digitális eszközökre 
vonatkozó használati, 
munkavédelmi 
szabályokat. 

Ismeri a digitális 
eszközökre vonatkozó 
használati, 
munkavédelmi 
szabályokat. 

Teljesen 
önállóan 

Fogékony az új in- 
formációk befoga- 

dására. A 
minőségi 

munkavégzés 
érdekében követi 

a szak- májával 
kapcsolatos 
jogszabályi 

változásokat. 
Pontosságra, 

precizitásra törek- 
szik. 

ÁNYK program, 
nyomtatványok 
telepítése, 
frissítése 

Elkészíti a dolgozók be- 
és kijelentésének, 
adatváltozásának 
nyomtatványait. 

Ismeri a dolgozók be- és 
kijelentésének 
elkészítési, az 
adatváltozások 
bejelentési szabályait a 
hatályos jogszabályok 
szerint. 

Teljesen 
önállóan 

ÁNYK program 
szakszerű 
használata 

Bevallást készít a 
foglalkoztató, 
kifizetőhely havi szja-, 
szociális hozzájárulási 
adó- és 
járulékkötelezettségéről. 

Ismeri a foglalkoztató, 
kifizetőhely havi szja-, 
szociális hozzájárulási 
adó- és 
járulékkötelezettségének 
szabályait. 

Teljesen 
önállóan 

  

Alkalmazza az adat- 
szolgáltatásra, 
adatkezelésre és az 
információbiztonságra 
vonatkozó szabályokat. 

Tisztában van az 
adatszolgáltatásra, az 
adatkezelésre és az 
információbiztonságra 
vonatkozó szabályokkal. 

Teljesen 
önállóan 

  

A szükséges igazolások 
begyűjtése után szja-
bevallást készít 
magánszemély, ill. 
egyéni vállalkozó 
részére. 

Ismeri az szja-be- vallás 
szabályait 
magánszemély, ill. 
egyéni vállalkozás 
esetén. 

Teljesen 
önállóan 

  

Elkészíti az általános 
forgalmi adó bevallását. 

Ismeri az áfabevallás 
szabályait. 

Teljesen 
önállóan 

  

Elkészíti az egyéni 
vállalkozó, társaság éves 
iparűzési adójának a 
bevallását (hipa). 

Ismeri a hipa bevallás 
szabályait. 

Teljesen 
önállóan 

  

Elkészíti a kisadózó 
vállalkozók tételes 
adójának éves 
bevallását. 

Ismeri a kata bevallás 
szabályait. 

Teljesen 
önállóan 

  

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



 

3.6.4.6 A tantárgy témakörei 

3.6.4.6.1 A gyakorlat előkészítése 

A munka előkészítésének menete: 

Tájékozódás a NAV honlapján 

Keretprogram letöltése, a kiválasztott nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk 
letöltése 

A számítógépen a nyomtatványkitöltő rendszerben a kiválasztott bevallás 
megnyitása 

A törzsadatok kitöltése 

3.6.4.6.2 Az elektronikus bevallás gyakorlata  

Az elkészítendő bevallások fajtái: 

A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló 
bejelentő és változásbejelentő adatlap (T1041) 

Bejelentő és változásbejelentő elektronikus adatlap az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét 
követően létesített egy- szerűsített foglalkoztatás adatairól (T1042E) 

Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és 
egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról (08-as bevallás) 

Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és 
a mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről 
(58-as) bevallás 

Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez (17-es 
bevallás) Bevallás a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulás, a szociális hozzájárulási adóról, mindezek 
helyesbítéséről, önellenőrzéséről (évszám- SZJA) 

Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es 
bevallás) 

A munkáltató, kifizető összesített igazolása a személyi jövedelemadó bevalláshoz 
(M30-as bevallás) 

ADAT ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére 
kötelezettek részére (T1011-es bevallás) 

Általános forgalmi adó bevallás (65-ös bevallás) 

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 
(HIPA) Adatlap munkáltatótól származó jövedelemről, az adó és adóelőleg 
levonásáról a munkaviszony megszűnésekor (Adatlap évszám) 

A kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (KATA) Nyilatkozat a nulla 
értékadatú bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás) 
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3.6.4.6.3 A bevallások ellenőrzése 

A kész bevallások áttekintése, szükség esetén a kitöltési útmutató használata 

Ellenőrzési funkció futtatása, a jelzett hibák javítása 

Mentés, a hibátlan bevallás kijelölése elektronikus elküldésre 

3.7 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai megnevezésű 
tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 287 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A könyvvezetés és beszámolókészítés tanulási terület tananyagában a tanuló 
megismeri, hogy a számviteli törvény alapján kell a gazdálkodóknak könyveiket vezetni 
és beszámolóikat elkészíteni, ezért cél, hogy ismerjék meg és sajátítsák el a kettős 
könyvvitel rendszerében történő eljárásokat és módszereket. Az előírásoknak 
megfelelően a gazdasági élet vállalkozási területén a bizonylatok kitöltésétől kezdve az 
analitikus nyilvántartáson keresztül a gazdasági műveletek könyvelésén át képes lesz a 
vállalkozás eredményének és vagyonának megalapítására. Biztosítson lehetőséget a 
tanulók számára a könyvvezetés és beszámolókészítés feladataihoz kapcsolódó önálló 
projektfeladatok, produktumok elkészítésére, kommunikációs és prezentációs 
képességeik fejlesztésére. 

3.7.1 Számvitel tantárgy 154 óra 

3.7.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Ismerje meg a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a 
számvitel jogi szabályozását. Alkalmazza az analitikus és szintetikus könyvelés 
módszereit. Bizonylatok alapján tudja könyvelni a vállalkozásoknál jellemzően 
előforduló gazdasági eseményekkel kapcsolatos tételeket. 

3.7.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.7.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Könyvvezetési alapok és a Pénzügy, adózás tantárgyak témakörei 

3.7.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
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stb.) kell lebonyolítani. 

3.7.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség 
mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához 

kötődő digitális 
kompetenciák 

Bizonylatokat 
készít elő a 
könyveléshez. 

Ismeri a számviteli 
törvény előírásait. 

Teljesen önállóan 

Szakmai 
kommunikációjában 
az ügyfelekkel és a 
vállalati vezetőkkel 
együttműködésre 

törekszik. 
Munkájában követi 

a jogszabályi 
változásokat. 

Interneten keres, 
adatot rögzít. 

Könyvelési 
tételeket szerkeszt 
a szabályoknak 
megfelelően. 

Ismeri a számviteli 
törvény előírásait. 

Teljesen önállóan   

Könyveli a tárgyi 
eszközökkel és 
immateriális 
javakkal 
kapcsolatos 
gazdasági 
eseményeket. 

Ismeri a tárgyi 
eszközök 
elszámolását. 

Teljesen önállóan   

Könyveli a vásárolt 
készletekkel és a 
szállítókkal 
kapcsolatos 
gazdasági 
eseményeket. 

Ismeri a vásárolt 
készletek 
elszámolását. 

Teljesen önállóan   

Könyveli a 
jövedelem-
elszámolással és a 
munkabérek 
közterheivel 
kapcsolatos 
gazdasági 
eseményeket. 

Ismeri a jövedelem- 
elszámolás szabályait. 

Teljesen önállóan   

Könyveli a saját 
termelésű 
készletekkel 
kapcsolatos 
gazdasági 
eseményeket. 

Ismeri a termelési 
költségek és a saját 
termelésű készletek 
elszámolását. 

Teljesen önállóan   
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Elszámolja a hitel 
(kölcsön) 
felvételével, a 
törlesztésekkel és 
a kamatokkal 
kapcsolatos 
gazdasági 
eseményeket. 

Ismeri a 
kötelezettségekkel 
kapcsolatos 
elszámolásokat. 

Teljesen önállóan   

Közreműködik a 
zárlati feladatok 
elkészítésében. 

Ismeri a 
mérlegkészítés, 
eredménymegállapítás 
módját. 

Teljesen önállóan   

3.7.1.6 A tantárgy témakörei 

3.7.1.6.1 A számviteli törvény és az éves beszámoló 

A számviteli törvény célja és hatálya, főbb fejezetei 

A számvitel fogalma és részei, számviteli alapelvek 

A különböző beszámolási formák alkalmazásának feltételei 

A közzététel, a letétbe helyezés és a könyvvizsgálat 

A könyvvitel fogalma, feladatai 

A vállalkozás eszközei, az eszközök csoportosítása 

A források és csoportosításuk 

A mérleg fogalma, fajtái (A típusú mérleg), mérlegkészítés (egyszerűsített éves 
beszámoló mérlege) 

A bizonylatok fogalma, csoportosítása, tartalmi és formai kellékei, a bizonylati elv, a 
bizonylati fegyelem, a bizonylatok útja, a bizonylatok javítása 

3.7.1.6.2 A számlakeret, könyvelési tételek szerkesztése 

A könyvviteli számlák 

Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete 

A számlák nyitása, zárása 

Idősoros és számlasoros könyvelés 

Mérlegszámlák, költség- és eredményszámlák 

Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata 

3.7.1.6.3 Tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal kapcsolatos elszámolás 
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A tárgyi eszközök és fajtáik, állomány- és értékváltozásaik, analitikus nyilvántartásuk 

A tárgyi eszközök értékelése (bekerülési érték fogalma, nyilvántartási érték) 

A tárgyi eszközök terv szerinti és terven felüli értékcsökkenése, a használatba 
vételkor egy összegben elszámolt eszközök 

A tárgyi eszközök amortizációszámítása degresszív eljárásokkal (nettó érték alapú, 
évek száma összeg módszer, szorzószámos módszer) 

A tárgyi eszközök piaci értékelése, az értékhelyesbítés 

A belföldi beruházás könyvelése (különböző finanszírozással) 

A felújítás és könyvelése 

A saját előállítású tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások 

A beruházás és felújítás analitikája 

Állományváltozások elszámolása (terven felüli értékcsökkenési leírás, selejtezés, 
értékesítés, térítés nélküli átadás, átvétel, lízingbe vett eszköz bevitele és átvétele, 
hiány, káresemény, értékhelyesbítés) 

Az immateriális javak és fajtái, állomány és értékváltozások, analitikus 
nyilvántartásuk 

Az immateriális javak beszerzésének könyvelése (vagyon értékű jog, szellemi 
termék) 

Az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése és értékcsökkenési leírásának 
számítása és könyvelése, terven felüli értékcsökkenés 

Az immateriális javak (vagyon értékű jogok és szellemi termékek) selejtezése, térítés 
nélküli átadása és átvétele, selejtezés és hiány elszámolása 

3.7.1.6.4 Vásárolt készletetek elszámolása 

A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik, a bekerülési érték és tartalma 

Az anyagok raktári és analitikus nyilvántartása 

Az anyagokban bekövetkezett változások könyvelése, ha a vállalat évközben 
folyamatos értéknyilvántartást nem vezet 

Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron történő, illetve tényleges 
beszerzési áron való nyilvántartásnál, a visszaküldés és az engedmény könyvelése 

Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO-
elv alapján 

Az anyagértékesítés, a káresemény és gazdasági társaságba bevitt anyagokkal 
kapcsolatos gazdasági események könyvelése 

A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés 
számítása és könyvelése 

Az áruk fogalma, csoportosításuk, az áruk analitikus nyilvántartása 
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Nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés, engedmény könyvelése tényleges 
beszerzési áras nyilvántartásnál, áruértékesítés 

Kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése, az árrés 
Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések 
bizonylatolása és könyvelése 

A göngyöleg fogalma, csoportosítása, analitikus nyilvántartása 

Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése 

A saját göngyöleg beszerzése és kiszámlázása, a kiszámlázott göngyöleg 
visszaérkezésének könyvelése 

A göngyölegek kiselejtezése 

A közvetített szolgáltatás fogalma, a leszámlázott közvetített szolgáltatás 

A kiszámlázott közvetített szolgáltatás 

3.7.1.6.5 Jövedelemelszámolás  

A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem részei 

A bérfeladás számítása, nyilvántartása és könyvelési feladatai (bér, betegszabadság) 

A levonások keletkezése, nyilvántartása és könyvelése 

A bérek közterheinek számítása, nyilvántartása és könyvelése (szocho, szaho) 

A jövedelem kifizetése (készpénzes és pénzforgalmi számlára történő utalás) 

A bérszámfejtésből származó kötelezettségek átutalása 

Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok 

A fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli elszámolások 

3.7.1.6.6 Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások 

A kötelezettségek fajtái és jellemzői, analitikus nyilvántartásuk 

A hitel- és a kölcsöntartozás keletkezése és megszűnése 

A költségvetési kapcsolatok számviteli elszámolása, költségvetési befizetési 
kötelezettségek, az általános forgalmi adóval kapcsolatos számviteli feladatok 

A szállítókkal és más rövidlejáratú kötelezettségekkel kapcsolatos könyvviteli 
elszámolások 

3.7.1.6.7 Költségekkel kapcsolatos elszámolások 

A költség, közvetlen költség, közvetett költség fogalma 

A termelési költségek elszámolásának lehetőségei (költségnem, költséghely, 
költségviselő) 
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A költségnemek részletes tartalma és a költségnemek könyvelése 

Költségmódosító tételek Költségek időbeli elhatárolása 

Az értékesítési, igazgatási költség és az egyéb általános költség tartalma 

Az önköltség fogalma, részei 

Önköltségszámítás, kalkulációs séma 

Önköltségszámítási szabályzat 

3.7.1.6.4 Vásárolt készletetek elszámolása 

3.7.1.6.5 Jövedelemelszámolás 

3.7.1.6.6 Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások  

3.7.1.6.7 Költségekkel kapcsolatos elszámolások  

3.7.1.6.8 Sajáttermelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások és 
eredménymegállapítás 

A saját termelésű készletek fogalma, fajtái és értékelésük 

A saját termelésű készletek közvetlen önköltségének meghatározása 

Raktárra vétellel kapcsolatos számítások és könyvelésük 

A saját termelésű készletek állományváltozásainak meghatározása 

A késztermékek leltári különbözetének elszámolása 

Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei 

Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, készletcsökkenés kiszámítása és 
könyvelése 

Visszáru és minőségi engedmény számítása és könyvelése 

A kiszámlázott ipari szolgáltatás elszámolása, könyvelése 

Eredménymegállapítás számítása esettanulmány formájában 

3.7.1.6.9 Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolások  

A bankszámlát és a pénztárszámlát érintő gazdasági események 

A bankszámla és a pénztárszámla vezetésére vonatkozó szabályok 

A bankszámlát és a pénztárszámlát érintő legfontosabb gazdasági események 
könyvelése 
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Az adott kölcsönökkel kapcsolatos elszámolások 

Az értékpapírok, befektetett pénzügyi eszközök könyvelése 

A forgatási célú kötvények beszerzésének, értékesítésének és beváltásának 
könyvviteli elszámolása 

A részvényvásárlás, a részvényértékesítés, valamint a kapott osztalék könyvelése 

A költségvetési kiutalási igények és teljesítésük 

A kamatok aktív és passzív időbeli elhatárolásának könyvelése 

3.7.1.6.10 A zárás, az éves beszámoló  

A könyvviteli zárlat célja és feladatai 

A havi és negyedévi zárás feladatai, az év végi zárlati teendők 

A beszámolókészítés, a beszámoló részei 

A vagyonrészek értékelése a mérlegben 

Az éves beszámoló eredménykimutatása, összköltség-eljárású, forgalmiköltség-
eljárású eredménykimutatás 

Az egyéb ráfordítások és az egyéb bevételek tartalma 

A pénzügyi eredmény (a pénzügyi ráfordítások és a pénzügyi bevételek) 

Társasági adó, osztalék elszámolása 

Az adózott eredmény meghatározása 

A kiegészítő melléklet készítésének célja és tartalma 

3.7.2 Számviteli esettanulmányok tantárgy 70 óra 

3.7.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A számvitel tantárgyban elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása. A bizonylati 
rendszer kialakítása, a kézi és gépi analitika alkalmazása. Komplex feladatokon 
keresztül az elméleti ismeretek elmélyítése. Könyvelési tételek szerkesztése a 
gyakorlatban, naplóban és főkönyvben történő könyvelés. Az analitikus bizonylatok és 
a főkönyvi könyvelés kapcsolata. 

A tantárgy oktatását javasolt csoportbontásban megvalósítani. 

3.7.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 
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3.7.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számvitel, pénzügy, adózás tantárgyak témakörei 

3.7.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.7.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség 
mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához 

kötődő digitális 
kompetenciák 

Kiállítja és ellenőrzi a 
számviteli bizony- 
latokat. 

Ismeri a bizonylati rend 
és fegyelem szabályait. 

Teljesen önállóan 

Fogékony az új 
információk 

befogadására. 
A minőségi 

munkavégzés 
érdekében követi a 

szakmájával 
kapcsolatos 
jogszabályi 

változásokat. 
Pontosságra, 
precizitásra 
törekszik. 

Irodai 
szoftvereket 
használ. 

Megszerkeszti és 
lekönyveli az adott 
könyvelési tételeket. 

Ismeri a számlakeret 
felépítését. 

Teljesen önállóan   

Kiállítja és ellenőrzi a 
pénzkezeléshez 
kapcsolódó 
bizonylatokat. 

Ismeri a pénzforgalmi 
bizonylatokat. 

Teljesen önállóan   

Tanult elméleti 
ismeretek alapján 
tárgyieszköz-
nyilvántartó kartont 
vezet. 

Ismeri a tárgyi eszközök 
értékelési elveit. 

Teljesen önállóan   

Készletnyilvántartást 
vezet. 

Ismeri a készletekkel 
kapcsolatos 
elszámolásokat. 

Teljesen önállóan 

Analitikus készlet- 
nyilvántartó 
programot 
használ. 

Elkészíti a 
bérköltségek és a 
bért terhelő adók 
elszámolását. 

Ismeri a 
jövedelemelszámolással 
kapcsolatos 
szabályokat. 

Teljesen önállóan 
Bérszámfejtő 
programot 
használ. 

Bizonylatok alapján 
elvégzi a komplex 
könyvelési 
feladatokat. 

Ismeri a gazdasági 
események 
könyvelését. 

Teljesen önállóan 
Irodai 
szoftvereket 
használ. 

3.7.2.6 A tantárgy témakörei 

3.7.2.6.1.1 Számviteli bizonylatok  
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A bizonylatok tartalmi és formai követelményei 

Bizonylatok kiállítása, helyesbítése, megőrzése 

A vállalkozások által leggyakrabban használt bizonylatok 

3.7.2.6.2 Könyvelési tétel szerkesztése Az egységes számlakeret felépítése és 
szerkezete  

Analitikus és szintetikus könyvelés a gyakorlatban 

Idősoros és számlasoros könyvelés 

3.7.2.6.3 A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok 

Bizonylatok tartalmi és formai kellékei 

Kiadási és bevételi pénztárbizonylat  

Időszaki pénztárjelentés 

Készpénzfizetési számla 

Bizonylatok kiállítása megadott adatok alapján: 

Készpénzforgalomhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatainak 
elkészítése (komplex feladat megoldása) 

Bankhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatainak elkészítése 
(komplex feladat megoldása) 

Könyvelési tételek szerkesztése pénztári és banki bizonylatok alapján 

3.7.2.6.4 Tárgyi eszközök nyilvántartása  

Tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó karton 

Üzembehelyezési okmány 

Selejtezési jegyzőkönyv 

Amortizáció számítása (lineáris és teljesítményarányos), eszköz értékének 
meghatározása 

3.7.2.6.5 Vásárolt készletek bizonylatai  

Bizonylatok tartalmi és formai kellékei 

Bizonylatok kiállítása megadott adatok alapján: 

készletbevételezési, -kivételezési bizonylat  

készletnyilvántartó lap 

szállítólevél 

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



 

számla 

Könyvelési tételek szerkesztése a vásárolt készletek bizonylatai alapján 

3.7.2.6.6 Jövedelemelszámolás bizonylata  

Bérszámfejtő lap alapján nettó bér megállapítása 

Bérfizetési jegyzék 

Könyvelési tételek szerkesztése bérfizetési jegyzék alapján 

3.7.2.6.7 Komplex számviteli esettanulmányok  

Tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, jövedelemelszámolással, 

költségekkel, sajáttermelésű készletekkel kapcsolatos komplex gazdasági események 

fő- könyvi elszámolása 

Pénzügyi és hitelműveletek és a kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások 

alkalmazása a folyamatos könyvelési munkában 

A beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló, mérleg, eredménykimutatás) készítése 

könyvelt adatok alapján 

3.7.3 Számítógépes könyvelés tantárgy 63 óra 

3.7.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló megismerhesse a pénzügyi-számviteli ügyintézői szakmában alkalmazható, az 
érvényes számviteli előírások alapján működő főkönyvi és folyószámla-kezelő 
program, bérelszámoló, tárgyieszköz-nyilvántartó és készletnyilvántartó program 
használatát. 

A tantárgy képzésének helyszíne: számítógépterem. 

3.7.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.7.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számvitel, pénzügy, elektronikus bevallás 

3.7.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
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stb.) kell lebonyolítani. 

3.7.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 
képességek 

Ismeretek 
Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

Általános és 
szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Főkönyvi 
könyvelési program 
segítségével 
rögzítési munkát 
végez. 

Ismeri a könyvelési 
tétel szerkesztésének 
módját. 

Teljesen önállóan 

Önállóan használ 
szakmai 

szoftvereket. 
Munkájában 
törekszik a 

pontosságra, a 
határidők 

betartására. 

Könyvelőprogramok 
ismerete 

Kezeli az analitikus 
készletnyilvántartó 
programokat. 

Ismeri az analitikus 
készletnyilvántartás 
bizonylatait. 

Teljesen önállóan 
Készletnyilvántartó 
program ismerete. 

Rögzíti az adatokat 
a tárgyieszköz-
nyilvántartó 
program 
segítségével. 

Ismeri a tárgyieszköz-
nyilvántartás 
feladatait. 

Teljesen önállóan 
Tárgyieszköz-
nyilántartó program 
ismerete 

Bérelszámoló 
program 
segítségével 
elkészíti a 
bérszámfejtést. 

Ismeri a 
jövedelemelszámolás 
eseményeit. 

Teljesen önállóan 
Bérszámfejtő 
program ismerete 

Adatokat szolgáltat 
a vállalkozási 
tevékenység 
elemzéséhez. 

Ismer integrált 
vállalatirányítási 
rendszert. 

Teljesen önállóan 
Integrált programok 
ismerete 

3.7.3.6 A tantárgy témakörei 

3.7.3.6.1 Szoftverjog és etika, adatvédelem  

A szerzői jogról szóló törvény főbb szabályai 

Az adatok felhasználási korlátai 

Adatvédelem, személyes adatok védelme 

A számítógépes vírusok, a vírusok elleni védelem 

Rendszerbiztonság, adatbiztonság, a mentés, az archiválás alapjai 

3.7.3.6.2 A könyvelési programokkal kapcsolatos követelmények  

Információs piramis 
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A feldolgozással szemben támasztott igények meghatározása 

A feldolgozásból származó információ fontossága 

A könyvelőprogramok csoportosítása, jellemzői 

A könyvelőrendszerek használati jogai, licencek sajátosságai 

A könyvelőrendszerek saját gépes és hálózati telepítése 

3.7.3.6.3 Főkönyvi és folyószámla-könyvelési rendszer  

A törzsadatok felvitele 

A programok beállítása, paraméterezése 

A rendszer feladási kapcsolatai 

Nyitási-zárási műveletek 

Bizonylatok rögzítése (számlák, pénztárbizonylat, bankszámlakivonat, feladások) 

Lekérdezések a főkönyvi rendszerből (napló, főkönyvi karton, főkönyvi kivonat, folyó- 
számlakivonat, áfakimutatás, mérleg, eredménykimutatás, lejárt számlák listája, 
lejáró számlák listája) 

Komplex feladatok megoldása főkönyvi és folyószámla-kezelő rendszerekben 

3.7.3.6.4 Tárgyieszköz-nyilvántartó program  

A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának sajátosságai 

Törzsadatok felvitele, a rendszer beállítása 

Beruházás, tárgyi eszköz állományba vételének rögzítése 

Amortizáció elszámolása 

A tárgyi eszközök kivezetése (selejtezés, értékesítés) 

Lekérdezések (karton, leltárlista) 

Főkönyvi feladások a tárgyieszköz-nyilvántartó rendszerből 

3.7.3.6.5 Készletnyilvántartó program  

A készletnyilvántartás sajátosságai 

A törzsadatok felvitele, a program beállítása, értékelési eljárások alkalmazása 

Raktári bevételezések, kiadások bizonylatok alapján (vásárlás, felhasználás, 
értékesítés, hiány, selejtezés, idegen göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások) 

A leltár előkészítése, leltári kimutatások készítése 

Listák, lekérdezések (analitikus napló, készletkarton) 

Főkönyvi feladások a készletnyilvántartó rendszerből 
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3.7.3.6.6 Bérelszámoló program alkalmazása  

A bérszámfejtő rendszer sajátosságai 

Törzsadatok felvitele 

A munkavállaló felvétele, munkaügyi nyilvántartás elkészítése 

Bérszámfejtés, bérjegyzék készítése 

Listák, lekérdezések (adó, közterhek és levonások, bérkarton, tb- és adóigazolás) 

Főkönyvi feladás a bérelszámoló rendszerből 

3.7.3.6.7 Integrált vállalati rendszerek  

A hálózati és a webalapú rendszerek sajátosságai 

A felhasználók és jogosultságok 

A rendszer törzsadatai, a törzsadatok felvitele 

A rendszer részrendszereinek (moduljainak) alkalmazása 

A részrendszerek közötti kapcsolatok, feladások megteremtése 

Listák, lekérdezések a rendszerből 

Összefüggő feladatok megoldása integrált vállalati rendszerekben 

3.8 Szakmai idegen nyelv tantárgy 0/72 óra 
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A 20. SPORT ÁGAZATHOZ TARTOZÓ 5 1014 20 02 SPORTEDZŐ (A 

SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL) – SPORTSZERVEZŐ SZAKMÁHOZ 

1 A SZAKMA ALAPADATAI 

1.1 Az ágazat megnevezése: Sport 

1.2 A szakma megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező 

1.3 A szakma azonosító száma: 5 1014 20 02 

1.4 A szakma szakmairányai: — 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Sport ágazati alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

2. A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra 

szabadon felhasználható időkeretet (szabad sáv). 

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az 

egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekintve az 

órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanműhelyben, 

termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, és 

minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gyakorlatba 

ágyazottan történő oktatására. 

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a 

témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának 

évfolyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – 

pedig ajánlás. 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan- 

tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 
 

 
 

Évfolyam 

 
 

9. 

 
 

10. 

 
 

11. 

 
 

12. 

 
 

13. 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

 
 

1/13. 

 
 

2/14. 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 504 504 744 2328 1260 1085 2345 

  M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
is

m
er

e-
 

te
k

 

 
Munkavállalói ismeretek 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
18 

 
0 

 
18 

Álláskeresés 5     5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 5  5 

Munkaviszony létesítése 5     5 5  5 

Munkanélküliség 3     3 3  3 

 M
u

n
k
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ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v
 

(t
ec

h
n
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u

s 
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m
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es
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) 

 
Munkavállalói idegen nyelv 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20  20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11  11 11 

Állásinterjú     20 20  20 20 

   
S

p
o

rt
 á

g
az

at
i 

al
ap

o
zá

s 

 
Anatómiai-élettani ismeretek 

 
72 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
144 

 
144 

 
0 

 
144 

Az anatómia és az élettan tárgya, módsze- 

re 
4 

    
4 4 

 
4 

Az emberi szervezet szövetei 12     12 12  12 

A mozgató szervrendszer felépítésének és 

működésének alapja 
8 

    
8 8 

 
8 

A vázrendszer felépítése és működése 17     17 17  17 

Az izomzat felépítése és működése 17     17 17  17 

A légzés szervrendszerének felépítése és 

működése 
14 

    
14 14 

 
14 
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 A szív és a keringési rendszer felépítése, 

működése 

 
20 

   
20 20 

 
20 

A kiválasztás szervrendszerének felépíté- 

se, működése 

 
8 

   
8 8 

 
8 

A szabályozás élettani törvényszerűségei, 

a hormonrendszer működése 

 
22 

   
22 22 

 
22 

Az idegrendszer felépítése és működése  22    22 22  22 

 
Egészségtan 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Sport és életmód  10    10 10  10 

A tápcsatorna felépítése és működése  10    10 10  10 

Az egészséges táplálkozás  16    16 16  16 

Az immunológia alapjai, egészségtani 

vonatkozásai 

 
18 

   
18 18 

 
18 

Sportsérülések  18    18 18  18 

 
Edzéselmélet I. 

 
36 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
108 

 
108 

 
0 

 
108 

Edzéselméleti alapfogalmak 36     36 36  36 

Motoros képességek  40    40 40  40 

Az edzés és versenyzés összefüggései  16    16 16  16 

Az edzésfolyamatot befolyásoló tényezők 
 

16 
   

16 16 
 

16 

 
Edzésprogramok I. 

 
72 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
108 

 
108 

 
0 

 
108 

Motoros képességfejlesztés I. 72     72 36  36 

Edzés (foglalkozás) látogatás, dokumentá- 

lás I. 

 
36 

   
36 72 

 
72 

 
Gimnasztika I. 

 
54 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
126 

 
162 

 
0 

 
162 

A gimnasztika mozgásrendszere 54     54 72  72 

Gimnasztikai gyakorlattervezés és gyakor- 

latvezetés 

 
72 

   
72 90 

 
90 

Tanulási terület összóraszáma 234 324 0 0 0 558 594 62 656 
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Elsősegélynyújtás 

 
0 

 
0 

 
36 

 
0 

 
0 

 
36 

 
0 

 
62 

 
62 

Újraélesztés   16   16   25 25 

Sebzések, sebellátás   10   10  19 19 

Traumás sérülések   10   10  18 18 

 
Funkcionális anatómia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
72 

 
0 

 
62 

 
62 

Szöveti struktúrák élettani vetületei    7  7  5 5 

A vázrendszer felépítése és működése    14  14  12 12 

Az izomrendszer felépítése és működése    14  14  12 12 

Keringési rendszer részeinek szerepe az 

életműködések fenntartásában 

   
12 

 
12 

 
10 10 

Légzőrendszer részeinek szerepe az élet- 

működések fenntartásában 

   
10 

 
10 

 
9 9 

Szabályzórendszer egyes elemeinek sze- 

repe az érző és mozgató területek műkö- 

désének összehangolásában 

    
15 

  
15 

  
14 

 
14 

 
Terhelésélettan 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Edzéselméleti összefoglalás, a terhelés 

során a szervezetben végbemenő változá- 

sok 

   
6 

   
6 

 
6 

  
6 

Energiaszolgáltató folyamatok a szerve- 

zetben 

  
4 

  
4 4 

 
4 

Terhelés hatása a mozgató szervrendszerre 
  

12 
  

12 12 
 

12 

Terhelés hatása a légzési szervrendszerre   6   6 6  6 

Terhelés hatása a keringési rendszerre   10   10 10  10 

A terhelés és a szabályozó rendszer kap- 

csolata 

  
10 

  
10 10 

 
10 

A terhelés és a táplálkozás kapcsolata   4   4 4  4 

Különböző életkorok terhelésélettani 

sajátosságai 

  
8 

  
8 8 

 
8 
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 Fogyatékkal élők, krónikus betegek és 

terhesek terhelésének sajátossága 

  
6 

  
6 6 

 
6 

A teljesítményfokozás   6   6 6  6 

 
Edzéselmélet II. 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

A motoros képességfejlesztés módszerta- 

na 

  
40 

  
40 40 

 
40 

A mozgástanulás   12   12 12  12 

Edzéstervezés, foglalkozástervezés   20   20 20  20 

 
Edzésprogramok II. 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
144 

 
144 

 
0 

 
144 

Motoros képességfejlesztés II.   72   72 72  72 

Edzés (foglalkozás) látogatás, dokumentá- 

lás II. 

   
72 

 
72 72 

 
72 

 
Gimnasztika II. 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Kéziszerrel- és egyéb szerrel végzett 

gyakorlatok 

  
72 

  
72 72 

 
72 

 
Kommunikáció 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

A kommunikáció szerepe és alapformái   10   10 10  10 

Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a 

kommunikációs folyamatokban 

  
26 

  
26 26 

 
26 

A szakmaspecifikus interakciók hatékony 

kezelése 

  
36 

  
36 36 

 
36 

 
Sportszervezési ismeretek 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

A magyar testnevelés és sport területei és 

szervezetei 

  
24 

  
24 24 

 
24 

Sportesemények szervezése   48   48 48  48 
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Sporttörténet 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Olimpiatörténet    20  20 20  20 

Sportági ismeretek    52  52 52  52 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 468 216 0 684 576 124 700 

   
S
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Sportági alapok 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
341 

 
413 

 
0 

 
403 

 
403 

Kondicionális képességfejlesztés és az 

életkor kapcsolata 

  
36 

  
36 

 
36 36 

Koordinációs képességek fejlesztése    36  36  36 36 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztése     20 20  20 20 

A bemelegítés módszertana     24 24  24 24 

Levezetés, relaxáció     10 10  10 10 

Saját sportágra jellemző motoros képessé- 

gek 

    
130 130 

 
130 130 

Sportági mozgásformák oktatása     157 157  147 147 

 
Sportági szakismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
217 

 
217 

 
0 

 
217 

 
217 

Az edzés tervezése, adminisztrációja     35 35  35 35 

Az edzés szervezési feladatai     28 28  28 28 

Az edző elemző munkája     77 77  77 77 

Az edzői kommunikáció, viselkedés     77 77  77 77 

 
Pedagógia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
72 

 
0 

 
62 

 
62 

Az oktatás-nevelés folyamata    12  12  10 10 

Edzői szerepek    18  18  16 16 

Az edző-sportoló kapcsolat jellemzői    24  24  20 20 

Tehetség, tehetséggondozás    18  18  16 16 

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



 

 
  

Pszichológia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
72 

 
0 

 
62 

 
62 

A személyiség jellemző jegyei    30  30  26 26 

A sporttevékenység pszichológiai jellem- 

zői 

   
42 

 
42 

 
36 36 

 
Sportjog 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
36 

 
0 

 
36 

Polgári jogi alapismeretek     9 9 10  10 

A sporttevékenységre és a sportolóra 

vonatkozó rendelkezések 

    
10 10 12 

 
12 

Sportszervezetek jogi szabályozása     7 7 8  8 

Sportszövetségek jogi szabályozása     5 5 6  6 

 
Pénzügyi ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
36 

 
0 

 
36 

Pénzügyi bizonylatok kezelése     3 3 4  4 

Házipénztár működése     4 4 4  4 

Kötelezettségek elszámolása, teljesítése     8 8 10  10 

Könyvvitel     5 5 6  6 

Pénzügyi alapok     11 11 12  12 

 
Sportmenedzsment és marketing 

 
0 

 
0 

 
0 

 
108 

 
0 

 
108 

 
0 

 
93 

 
93 

Általános vezetési ismeretek    20  20  16 16 

A sportvezetés módszertani alapjai    36  36  29 29 

Sportmarketing    52  52  48 48 

 
Számviteli ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
0 

 
31 

 
31 

A vállalkozás vagyona     13 13  13 13 

A vállalkozás eredménye     18 18  18 18 
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Vállalkozási ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
0 

 
31 

 
31 

Vállalkozás indításának gyakorlata     7 7  7 7 

Munkaügyi gyakorlat     6 6  6 6 

A sport üzleti kérdései     6 6  6 6 

A vállalkozás formái     12 12  12 12 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 36 288 682 1006 72 899 971 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 70 70   70   
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ÓRATERV 9-13. ÉVFOLYAM 

 

 

Szent István  9. 10. 11. 12. 13. 

Tanulási terület Tantárgy Éves heti Éves heti Éves heti Éves heti Éves heti 

Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek 18 0,5                 

Munkavállalói 
idegennyelv 

Munkavállalói idegennyelv                 62 2 

Sport ágazati közös 
tartalmak 

Anatómia-élettani ismeretek 72 2 72 2             

Egészségtan     72 2             

Edzéselmélet I. 36 1 72 2             

Edzésprogramok I. 72 2 36 1             

Gimnasztika I. 54 1,5 72 2             

Elsősegélynyújtás         36 1         

Funkcionális anatómia             72 2     

Terhelésélettan         72 2         

Edzéselmélet II.         72 2         

Edzésprogramok II.         72 2 72 2     

Gimnasztika II.         72 2         

Kommunikáció         72 2         

Sportszervezési ismeretek         72 2         

Sporttörténet             72 2     

Sportedzői és 
sportszervezői ismeretek 

Sportági alapok         36 1 36 1 341 11 

Sportági szakismeret                 217 7 

Pedagógia             72 2     

Pszichológia             72 2     

Sportjog                 31 1 

Pénzügyi ismeretek                 31 1 

Sportmenedzsment és marketing             108 3     

Számviteli ismeretek                 31 1 

Vállalkozási ismeretek                 31 1 

  Összesen 252 7 324 9 504 14 504 14 744 24 

 Egybefüggő szakmai gyakorlat     70  70    
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Csoportbontás óraszámok 9. 10. 11. 12. 13 1/13 2/14 

Munkavállalói idegennyelv     2  2 

Edzésprogramok I. 2 1    3  

Gimnasztika I. 1 1    3  

Elsősegélynyújtás   1    2 

Edzésprogramok II.   2 2  4  

Gimnasztika II.   1   1  

Kommunikáció   2   2  

Összesen 3 2 6 2 2 13 4 
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3. A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 

3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 18/18 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, 

meghatározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. 

Megtanulja, milyen foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. 

Megismeri, hogy tanulói jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony 

keretében. Megtanulja az ehhez a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A 

tanuló megismeri a munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges 

alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud. 

3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 18/18 óra 

3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.1.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

3.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.1.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 
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Megfogalmazza 

saját karriercéljait. 

Ismeri saját 

személyisége 

jellemvonásait, 

annak pozitívumait. 

Teljesen önállóan 
Önismerete alapján 

törekszik céljai reális 

megfogalmazására. 

Megjelenésében 

igényes, 

viselkedésében 

visszafogott. 

Elkötelezett a 

szabályos 

foglalkoztatás 

mellett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon követésére. 

  

Szakképzési mun- 

kaviszonyt létesít. 

Ismeri a 

munkaszerződés 

tartalmi és formai 

követelményeit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
  

Felismeri, 

megnevezi és leírja 

az álláskeresés 

módszereit. 

Ismeri a formális és 

informális álláske- 

resési technikákat. 

Teljesen önállóan 

Internetes 

álláskeresési 

portálokon 

információkat 

keres, rendszerez. 

3.1.1.6 A tantárgy témakörei 

3.1.1.6.1 Álláskeresés - 5/5 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak 

rendszere) ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága 

3.1.1.6.2 Munkajogi alapismeretek - 5/5 óra 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

köz- alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 

munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 

turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett 

diákmunka, önkéntes munka 

3.1.1.6.3 Munkaviszony létesítése - 5/5 óra 

Felek a munkajogviszonyban. 

A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. 

A munkaszerződés. 

A munkaszerződés tartalma. 
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A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. 

Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei 

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

3.1.1.6.4 Munkanélküliség - 3/3 óra 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 

Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 

Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, 

képzések, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 

3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület 
(technikus szakmák esetén) 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 62/62 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció. 

3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62/62 óra 

3.2.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek 

álláshirdetésre jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen 

meg tudják valósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek 

a munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot 

írni és motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően 

megfogalmazni, megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, 

kifejezéseit. 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást 

is beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során 
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feltett kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, 

elképzeléseikről, jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, 

gyengeségeiket. Rendelkezzenek megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és 

munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján 

közzétett információkat, és ezzel kapcsolatosan kérdéseket, véleményt tudjanak formálni. 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, 

valamint a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit 

aktiválja és a munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott 

idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

3.2.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

3.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.2.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Internetes 

álláskereső 

oldalakon és egyéb 

fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az 

álláskereséshez 

használja a 

kapcsolati tőkéjét. 

Ismeri az 

álláskeresést segítő 

fórumokat, 

álláshirdetéseket 

tartalmazó 

forrásokat, 

állásokat hirdető 

vagy 

álláskeresésben 

segítő 

szervezeteket, 

munkaközvetítő 

ügynökségeket. 

Teljesen önállóan 

Törekszik 

kompetenciáinak 

reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek 

hangsúlyozására 

idegen nyelven. 

Nyitott szakmai és 

személyes 

kompetenciáinak 

fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív 

készségeit idegen 

nyelven fejleszteni 

(olvasott és hallott 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az 

internetes 

böngészőket és 

álláskereső 

portálokat, és ezek 

segítségével képes 

szakmájának, 

végzettségének, 

képességeinek 

megfelelően 

álláshirdetéseket 

kiválasztani. 
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A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő 

önéletrajzot 

fogalmaz. 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok 

tartalmi és formai 

követelményeit. 

Teljesen önállóan 

szöveg értése, 

íráskészség, 

valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. 

Megjelenése 

visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek 

megfelelni. 

Ki tud tölteni 

önéletrajz-

sablonokat, pl. 

Europass CV- 

sablon, vagy 

szövegszerkesztő 

program segítségével 

létre tud hozni az 

adott 

önéletrajztípusoknak 

megfelelő 

dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő 

motivációs levelet 

ír, melyet a 

megpályázandó állás 

sajátosságaihoz 

igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai 

követelményét, 

felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen 

nyelven. 

Teljesen önállóan 

Szövegszerkesztő 

program segítségével 

meg tud írni egy 

önéletrajzot, 

figyelembe véve a 

formai szabályokat. 

Kitölti és a munka- 

adóhoz eljuttatja a 

szükséges nyomtat- 

ványokat és doku- 

mentumokat az 

álláskeresés 

folyamatának 

figyelembevételével. 

Ismeri az álláskere- 

sés folyamatát. 
Teljesen önállóan 

Digitális 

formanyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai 

követelményeknek 

megfelelő 

létrehozása, e-mailek 

küldése és fogadása, 

csatolmányok 

letöltése és 

hozzáadása. 

Felkészül az 

állásinterjúra a 

megpályázni kívánt 

állásnak 

megfelelően, a 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során. 

Ismeri az 

állásinterjú 

menetét, tisztában 

van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő 

szókinccsel és 

nyelvtani tudással 

rendelkezik. 

Teljesen önállóan 

A megpályázni 

kívánt állással 

kapcsolatban képes 

az internetről 

információt szerezni. 
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Az állásinterjún, az 

állásinterjúra 

érkezéskor vagy a 

kap- csolódó 

telefonbeszélgetések 

során csevegést 

(small talk) 

kezdeményez, a 

társalgást fenntartja 

és befejezi. A 

kérdésekre 

megfelelő 

válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, 

amelyek az interjú 

során, az interjút 

megelőző és 

esetlegesen követő 

telefonbeszélgetés 

során vagy az 

állásinterjúra 

megérkezéskor 

felmerülhetnek. 

Teljesen önállóan   

Az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan 

telefonbeszélgetést 

folytat, időpontot 

egyeztet, tényeket 

tisztáz. 

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival. 

Teljesen önállóan   

A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét 

munkájára 

vonatkozóan 

alapvetően megérti. 

Ismeri a 

munkaszerződés 

főbb elemeit, 

leggyakoribb 

idegen nyelvű 

kifejezéseit. A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét értel- 

mezni tudja. 

Teljesen önállóan   

3.2.1.6 A tantárgy témakörei 

3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések - 11/11 óra 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó 

szókincset idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt 

tulajdonságok, szakmai gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja 

ismerni, hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az 

álláshirdetés követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően 

begyakorolja az egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia 

fejlesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív 

kompetenciákat fejlesztünk (íráskészség). 

3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél - 20/20 óra 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, 

tipikus szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő 
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helyességgel és igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai 

követelményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában 

használt gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges 

kulcsfontosságú kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján 

begyakorolja, hogyan lehet az adott hirdetéshez igazítani levelének tartalmát. 

3.2.1.6.3 „Small talk” – általános társalgás - 11/11 óra 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti 

a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos 

csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában 

és a beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek 

legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez 

passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, 

épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, 

szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a 

beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak 

fontos a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. 

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), 

de a témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során 

receptív készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 

3.2.1.6.4 Állásinterjú - 20/20 óra 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony 

kommunikációt folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással 

is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, 

és kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran 

használt kifejezéseket. 

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje 

a munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. 

A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz 

arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és 

értelmezze. 

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), 

de a témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív 

készségek is fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták 

szövegének olvasása során az olvasott szövegértés is fejleszthető. 

3.3 Sport ágazati alapozás megnevezésű tanulási terület 
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A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 558/594 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanítási terület megalapozza a sport ágazatban tanulók elméleti és gyakorlati ismereteit. 

Ismereteinek feldolgozása során elsajátítják a képzettségükhöz szükséges humánbiológiai 

és egészségügyi ismereteket. Felelős szakoktatóként, edzőként ismerniük kell a sportolók, 

a hozzájuk forduló, egészségüket megőrizni-, testkultúrájukat fejleszteni vágyó emberek 

képességeinek biológiai korlátait. Fel kell tudniuk mérni fizikumukat, erőnlétüket. 

Edzéselméleti és gimnasztikai összefüggéseket tanulnak, amelyek segítségével 

felkészülhetnek szakmaspecifikus tanulmányaikra és az önálló munkavégzésre. 

3.3.1 Anatómiai-élettani ismeretek tantárgy 144/144 óra 

3.3.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Alapvető célja az emberi szervezet felépítésének, működésének és szabályozásának 

bemutatása; ezen belül az egyes szervek működésében, azok összehangolásában, a 

szervezet szintű integrációban szerepet játszó folyamatok megtanítása. A tárgy kifejezetten 

alapozó jellegű, a legtöbb későbbi képzési egységhez alapismereteket szolgáltat. 

3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

A tantárgyat tekintettel annak tartalmi részletességére, csak biológia szakos középiskolai 

tanár, vagy a tanított korosztályban megfelelő oktatói tapasztalattal rendelkező biológus, 

orvos, gyógytornász oktathatja 

3.3.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez kapcsol- 

ható, azokra építhető szakmai tartalmak. A testnevelés és sport tantárgyon belül: az 

egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak 

3.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.3.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

3.3.1.5 A tantárgy 
oktatása 

Ismeretek 

Önállóság 

és 

felelősség 

mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódo

k, attitűdök 

Általános és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 
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során 
fejlesztendő 
kompetenci
ák 

Készségek, képességek 

Ismerteti a szervezet létfenntartó és 

szabályzó szervrendszereinek részletes 

felépítését 

Az egyes 

szervrendszerek, 

kiemelten a 

mozgatórendszer, 

a keringési 

rendszer a 

légzőszerv, a 

hormonrendszer 

és az 

idegrendszer 

felépítése 

Teljesen 

önállóan 

Törekszik a 

szaknyelv 

pontos és 

szakszerű 

használatára. 

Ismereteit kellő 

részletességgel, 

a szakmai 

jelölés- és 

fogalomrendsze

r 

alkalmazásával 

írja le. 

Törekszik a 

pontos és precíz 

munkavégzésre. 

A feljegyzései 

rendezettek. 

Felelős és 

igényes munkát 

végez mind 

egyéni, mind 

páros vagy 

csoportfeladato

k során. A 

tájanatómiai 

ábrákon 

csontvázon, 3D 

anatómiai 

modelleken 

önállóan 

tájékozódik. 

Érti a 

sportedzői 

munka 

egészségvédelm

i szabályainak 

élettani hátterét, 

jelentőségét. 

Internetes forrásból 

információt gyűjt és 

csoportosít. 

Bemutatja az egyes szervrendszerek 

anatómiája és élettana közti 

kapcsolatrendszert 

Ismeri a fenti 

szervrendszerek 

alapvető 

működési 

folyamatait, az 

élettani 

folyamatok 

tájanatómiai 

alapjait. Felismeri 

és értelmezi a 

szervrendszerek 

felépítése és 

működése közötti 

kapcsolatrendszer

t. 

Teljesen 

önállóan 

Interaktív anatómiai 

atlaszok, animációk 

keresése, kezelése 

Értelmezi az olvasott és hallott 

szakmai szöveget. Önállóan 

alkalmazza az anatómia és az élettan 

szaknyelvét. 

A testrészek 

magyar és latin 

nevezékta- na, 

szakkifejezések, 

definíciók 

tartalmi háttere 

Teljesen 

önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt és 

csoportosít. 

Önállóan szerez és ad át ismeretet. 

Előadás és projektfeladat keretében 

előad, új ismeretekre tesz szert és 

kapcsolja a meglévő 

ismeretrendszeréhez. 

  

Instrukci

ó alapján 

részben 

önállóan 

Feladatának/részfeladatán

ak megfelelő célirányos 

keresést végez, 

prezentációt állít össze 

3.3.1.6 A tantárgy témakörei 

3.3.1.6.1 Az anatómia és az élettan tárgya, módszere - 4/4 óra 

A két résztudomány különbségei, és egymást kiegészítő volta, tájékozódás az emberi 
testen. 
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A test síkjai, irányai. 

A tantárgy szaknyelvi sajátságainak megismertetése. 

3.3.1.6.2 Az emberi szervezet szövetei - 12/12 óra 

A szövet fogalma, típusai. 

Felépítés és működés közötti összefüggések megértése. 

A normális szöveti működés és az emberi egészség közti kapcsolat megfogalmazása. 

Az emberi testet alkotó szövetek csoportosítása a sejtek alakja és funkciója szerint. 

A hámszövetek (működés szerint csoportosítva), izomszövetek, kötőszövetek és 

idegszövet alapvető élettani folyamatai. 

Szövetek megjelenés alapján történő felismerése: egyrétegű lap-, köb, és hengerhám, 

több- rétegű elszarusodott laphám, üvegporc, kollagén rostos porc, harántcsíkolt izom, 

simaizom, szívizom, csontszövet, emberi vér. idegszövet esetében 

3.3.1.6.3 A mozgató szervrendszer felépítésének és működésének alapja - 8/8 óra 

A csont szöveti szerkezete, és élettani szerepei közötti összefüggések. 

A csövescsont szerkezete. 

A csontokat alak szerinti csoportosítása. 

A felépítés és a működés kapcsolatának különböző megjelenése az emberi mozgás 

szervrendszerében. 

A csontösszeköttetések típusai (varratos, porcos, kötőszövetes valamint ízületes 

kapcsolódás). 

Az ízület részei, az ízületet összetartó erők. 

Az ízületek csoportosítása alakjuk és tengelyeik száma szerint 

3.3.1.6.4 A vázrendszer felépítése és működése - 17/17 óra 

Az emberi csontváz fő elemei. 

A vázrendszer felosztása (gerincoszlop, mellkas, függesztőövek, végtagok, koponya) 

A csontváz csontjainak a csontvázon való elhelyezkedésük alapján történő felismerése 

és megnevezése. 

Az ember mozgási szervrendszerének a két lábon járás miatt kialakult sajátosságai 

(Keskeny medencecsont, a gerincoszlop kettős S-alakja) 

A dimorfizmus: a női és férfi vázrendszer eltérései. 

A koponya tájai. 

A koponya mozgatásával összefüggő területek megnevezése. 

Az agy- és arckoponya csontjai, a varratok neve helye, a keletkezésük oka. 

A csigolya részei. 
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A gerincoszlopi szakaszok nevei, helyzete (tájékok) alkotó csigolyáik eltérő felépítése 

részletesen. 

A csigolyák alak szerinti azonosítása. 

A porckorong szerkezeti felépítése. 

A mellkas, a függesztőövek, és a végtagok alkotó csontjainak és ízületeinek felismerése 

és elhelyezkedése 

3.3.1.6.5 Az izomzat felépítése és működése - 17/17 óra 

A vázizom felépítése: izomsejt, izomrost, izomköteg, izompólya, inak. 

Az izmok alak és működés szerinti csoportosítása. 

Az izomeredés és a –tapadás fogalma, megnevezése konkrét izmokon. 

A következő izmok anatómiai helyzetének felismerése szemléltető ábrán/csontvázon: 

Végtagok hajlító- és feszítő, közelítő és távolító izmai közül: (két- és háromfejű felkar- 

izom, hollócsőrkarizom, deltaizom, csípőizmok, kis- középső- és nagy farizom, két- és 

négyfejű combizom, hosszú- a rövid- és nagy közelítőizom, fésűs és karcsúizom, az elülső 

sípcsonti izom, háromfejű lábszárizom) 

Nyak- és hátizmok közül: fejbiccentő izom, csuklyásizom, lapockaalatti izom, nagy rom- 

buszizom, széles- és hosszú hátizom), 

Mellkas izmai közül: rekeszizom bordaközi izmok, kis és nagy mellizom, elülső fűrész- 

izom 

Hasfal izmai közül: egyenes-, külső ferde-, belső ferde és haránt hasizom, 

csípőhorpaszizom. 

A mozgatórendszer működését magyarázó fizikai (emelő-elv, erő, erőkar), szövettani: 

(vázizomszövet mikroszkópos szerkezete), biokémiai (csúszó filamentum elmélet) 

elméletek ismerete. 

Az izomműködés szakaszainak ismerete, kontrakciótípusok. 

A tetanuszos összehúzódás kialakulása 

3.3.1.6.6 A légzés szervrendszerének felépítése és működése - 14/14 óra 

A légutak és a tüdő felépítése, működése és funkciói. 

A légzőszervi és a szövetlégzés közti kapcsolat. 

A légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros szenvedélyek. 

A felépítés és a működés közötti kapcsolat értelmezése a tüdő léghólyagjainak felépítése 

és a külső gázcserefolyamat közötti összefüggés felismerésében. 

A légutak és a tüdő felépítésének, a bennük végbemenő élettani folyamatok elemzése 

(ábrázolás, ábraelemzés). 

Ismerjen légzési segédizmokat, tudja, hogy ezek részvétele a nehézlégzésben feltűnő. 

Értse a mellkasi és a hasi légzés különbségét. 

Értse a mellhártya, a rekeszizom, a bordaközi izmok szerepét a belégzés és kilégzés 

folyamatában. 
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Ismerje a mellkasi és hasi légzés fogalmát, kösse össze ezeket a megfelelő izmokkal. 

Tudja, hogy terhelés és stressz esetén a két légzésforma preferenciája nemek szerint 

eltérő. 

3.3.1.6.7 A szív és a keringési rendszer felépítése, működése - 20/20 óra 

A vér, a szövetnedv, a nyirok összetétele keletkezése, kapcsolata. 

A teljes vértérfogat mennyisége, az alakos elemek és a vérplazma aránya, a vérplazma fő 

alkotórészei és ezek élettani jelentősége. 

A vörösvérsejtek, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék szerepe, keletkezésük helye, a 

normál értéktartománytól való eltérés okai és következményei. 

Az értípusok jellemzése, felépítésük szövettani és működési különbségei. 

A nyirokkeringés lényege (útvonala, funkciója), a nyirokcsomók jelentősége. 

A szív anatómiai felépítése, működésének alapelvei (üregek térfogat- és 

nyomásviszonyainak változása, a vér áramlása a szívciklus folyamán). 

A szív felépítésének és működésének kapcsolata. 

A szinuszcsomó helyzete, funkciója. 

A koszorúerek helye elágazásuk módja, az artériák, a vénák és a kapillárisok felépítése 

(átmérő, billentyű, szöveti szerkezet), és ezen ismeretek kapcsolata az adott erek 

funkcióival. 

A vérkörök szerepe a keringésben, összefüggésbe hozásuk a célterületeik gázcseréjével 

és a szív üregrendszerével. 

A fontosabb erek neve, lefutása az artériás és vénás keringésben. 

Az artériás-, vénás- és kapilláris-áramlást segítő tényezők. 

A szívfrekvencia és a vérnyomás fogalma és felnőttkori normál értékei, a lép helye és 

szerepe a keringésben. 

A miogén szív automáciájának élettani jelentősége. 

3.3.1.6.8 A kiválasztás szervrendszerének felépítése, működése - 8/8 óra 

A bőr, a máj, a tüdő, a végbél és a vese szerepe a kiválasztásban. 

A vizeletelválasztó rendszer főbb részei. 

A vese kiválasztó működésének három fő részfolyamatának: szűrletképzés, visszaszívás, 

kiválasztás (exkréció) értelmezése. 

A nefron működése: vesetestecske (tok, hajszálérgomolyag), az egyes csatorna-

szakaszok, a csatorna falát behálózó hajszálerek funkciói. 

A szűrletképzés, az aktív és passzív transzport folyamatai. 

A vizelet főbb összetevői, a víz, a glükóz, a sók, a karbamid visszaszívásának, valamint 

a gyógyszerek, ionok (pl. hidrogénion) kiválasztásának vesében zajló folyamatai. 

A vizeletben előforduló fehérje, glükóz vagy vér jelentősége. 

A folyadékbevitel mennyisége és a vesekőképződés összefüggésének ismerete. 
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3.3.1.6.9 A szabályozás élettani törvényszerűségei, a hormonrendszer működése - 
22/22 óra 

Az irányítás alapfolyamatai: a szabályozás és a vezérlés fogalmi különbsége. 

A visszacsatolás szerepe a szabályozásban. 

Hasonlóságok és különbségek a hormonrendszer és az idegrendszer működésében (jeladó 

és célsejt kapcsolata) 

A kémiai szabályzás alapjai: különbség az autokrin, a parakrin és endokrin út között. 

A hormon és neurotranszmitter fogalma, hasonlóságok és különbségek élettani 

hatásukban. 

A hormonrendszer működésének lényege, a hormon fogalma, a hormontermelés 

szabályozása. 

A hormontermelés szabályozásának alapelvei, a negatív visszacsatolás mechanizmusa. 

Magyarázza, hogy ugyanaz a hormon más szervben más hatást fejthet ki (receptor - 

különbség). 

Az agyalapi mirigy regulátorfunkciója, hormonjai részletesen. 

Az ember belső elválasztású mirigyeinek elhelyezkedése, felépítése, az alábbi hormonok 

termelődési helyének és élet- tani hatásának ismerete: inzulin, adrenalin, glukagon, 

tiroxin, kalcitonin, parathormon, kortikoszteroidok tesztoszteron, ösztrogén, 

progeszteron, oxitocin, vazopresszin. 

A szervezet szénhidrát-anyagcseréjének (adrenalin, inzulin, glükokortikoidok), só- és 

víz- háztartásának (mineralokortikoidok, vazopresszin), kalcium - anyagcseréjének 

(parathormon, kalcitonin, D-vitamin) részletes ismerete. 

A növekedési hormon, a tiroxin és az inzulin hiányából, illetve többletéből eredő 

rendellenességek. 

A cukorbetegség lényege, típusai, tünetei, okai, kockázati tényezői és kezelési módjai. 

3.3.1.6.10 Az idegrendszer felépítése és működése - 22/22 óra 

Az idegsejt felépítése, típusa és funkciója. 

Az idegszövet felépítése. 

A gliasejtek és a velőshüvely főbb funkciói (táplálkozás, szigetelés) 

A nyugalmi- és az akciós potenciál kialakulásának elmélete. 

Az inger, az ingerület, az ingerküszöb fogalma. 

A receptor, a receptornak megfelelő (adekvát) inger fogalma, típusai (mechanikai, 

kémiai, fény, hő). 

A szinapszis fogalma, a serkentő vagy gátló hatás átvivő anyag- és receptor 

kölcsönhatás- függése. 

A droghatás ismerete a neurotranszmitterek helyettesítési elvén. 

A központi, környéki idegrendszer, az ideg, dúc, pálya, mag, kéreg, fehér- és 

szürkeállomány fogalma, a testi (szomatikus) és a vegetatív idegrendszer jelentése. 

Az idegrendszer működésének fő élettani folyamatai, és az ezeket megvalósító 
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sejttípusok (receptorsejt, érzőidegsejt, asszociációs idegsejtek, mozgatóidegsejt), 

valamint a reflexív fogalma. 

A gerincvelő anatómiai és élettani felosztása, pályarendszerei, tájékozódás a gerincvelő 

keresztmetszeti képén. 

A bőr- és izomeredetű gerincvelői reflexek reflexíveinek kiépülése és funkciója. 

A mozgatóműködések példáján értelmezni az idegrendszer hierarchikus felépítését, a 

gerincvelő főbb funkcióit (izomtónus kialakítása, védekező mechanizmusok, a bőr 

ereinek reflexes szabályozása stb.). 

Az agy részeinek részletes ismerete (agytörzs/nyúltvelő, híd, középagy/, köztiagy 

/talamusz, hipotalamusz/, kisagy, nagyagy), és az említett területek funkciói. 

A mozgatókéreg helye és kapcsolatai az idegrendszer többi területével. 

A bőr és a belső szervek receptorai (mechanikai-, fájdalom-, hő-, kemoreceptorok, szabad 

ideg-végződések). 

Az érzékszervek anatómiai felépítése, az érzékszervek működésének általános elveit. 

3.3.2 Egészségtan tantárgy 72/72 óra 

3.3.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Az egészségtan célja, hogy olyan korszerű ismeretekkel ruházza fel a tanulókat, melyek 

segítik őket az egészségmegőrzésben. Alapvető fontosságú az életmód, a sport és az 

egészségi állapot közti összefüggés felismertetése, a sportoló önmagával szembeni 

felelősségérzetének kialakítása. A tanuló a tantárgy képzése során ismerkedjen meg a 

sportolók egészségét befolyásoló legfontosabb tényezőkkel. 

3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.3.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer tematikai egységekhez kapcsolható, 

azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

3.3.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
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3.3.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Ismerteti a testedzés 

és az 

egészségmegőrzés 

kapcsolatrendszerét, 

értelmezi a komplex 

egészségfogalom 

kérdéskörét. 

Egészségdefiníciók. 

A homeosztázis 

fogalmi értelmezése, 

fitnesz-wellness 

alapismeretek, 

civilizációs 

betegségek, 

rizikófaktorok 

ismerete 

Teljesen önállóan 

Tisztában van az 

egészségmegőrzés 

alapelveivel. Az 

immunrendszer 

működésének 

ismeretében 

indokolt esetben 

szakorvost von be a 

munkájába. Ismeri 

a sportsérülések 

formáit, 

megelőzésük 

módját a 

sporttevékenységek 

során, tisztában van 

vele, mikor van 

szükség sportorvos, 

gyógytornász 

szakember segítő 

közreműködésére. 

  

Ismerteti a tápcsatorna 

felépítését, 

működését. Értelmezi 

az egészséges 

táplálkozás szerepét a 

testsúlykontrollban és 

az 

egészségmegőrzésben. 

Betartja és betartatja 

az egészséges 

táplálkozás alapelveit, 

tanácsot ad gyakorlati 

megvalósításukra. 

A tápcsatorna 

anatómiája és 

élettana, az 

egészséges 

táplálkozás 

irányelvei, kalorigén 

és non-kalorigén 

tápanyagok ismerete, 

BMI index, alul- és 

túltápláltság, 

kalóriaigény 

minőségi éhezés 

hiánybetegségek. 

Teljesen önállóan   

Ismerteti az 

immunrendszer 

szerepét az egészség 

megőrzésében, a 

rendszeres testmozgás 

hatását a 

nyirokkeringésre. 

Tisztában van a 

védettség 

kialakulásának 

folyamatával, az 

immunitás típusaival. 

Immunológiai 

alapfogalmak. A 

nyirokrendszer 

anatómiai felépítése, 

a fehérvérsejtek 

típusai, biológiai 

szerepe. Az antigén 

és az antitest 

fogalma. Az 

általános-, a sejtes- és 

az antitestes 

immunválasz 

kialakulása. 

Teljesen önállóan   
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Felismeri a 

sportsérülések 

tüneteit, tisztában van 

a mozgató 

szervrendszer 

épségének megóvását 

szolgáló alapelvekkel, 

a bemelegítés, 

levezetés, pihenésre 

fordított idő 

fontosságával. 

Sportsérülés, 

sportártalom, 

tüneteik, 

gyógyulásuk 

feltételei, 

megelőzésük módjai 

Teljesen önállóan   

Értelmezi az olvaott 

és hallott szakmai 

szöveget, önállóan 

szerez és ad át 

ismeretet. 

- Teljesen önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt és 

csoportosít, 

feladatának 

megfelelő 

célirányos keresést 

végez, prezentációt 

állít össze 

Ismerteti az életmód, 

a táplálkozás a sport 

és az egészségi állapot 

közti 

összefüggésrendszert. 

Tanácsokat ad a 

testsúlyszabályozás 

kérdésében. Elősegíti 

a helyes táplálkozási 

szokások kialakítását, 

megfelelő tanáccsal 

látja el a 

foglalkozásokon 

(edzéseken) 

résztvevőket. 

Ismeri az életmód, a 

táplálkozás a sport és 

az egészségi állapot 

közti 

összefüggésrendszert. 

Teljesen önállóan   

3.3.2.6 A tantárgy témakörei 

3.3.2.6.1 Sport és életmód - 10/10 óra 

Az egészség fogalmának fejlődése, egészségtani alapfogalmak. 

A WHO egészségdefiníciója 

A homeosztázis fogalmának értelmezése, jelentősége. 

A szűrővizsgálatok és az önvizsgálat fontossága. 

A testedzés és az egészségmegőrzés kapcsolata, a helyes táplálkozás keringési rendszer 

egészségére gyakorolt hatásai. 

A sport, mint az életminőség összetevője, fitnesz-wellness alapismeretek. 

A mozgás szervrendszerének épségét, megóvását szolgáló alapelvek ismerete. 
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A sportrekreáció fogalma, egészségtani vonatkozásai, a sport szerepe a stresszoldásban 

és egyes krónikus betegségek kezelésében. 

A pihenés fogalma, aktív és passzív formái. 

A keringési rendszer főbb betegségeinek (érelmeszesedés, visszértágulat, a trombózis, a 

magasvérnyomás /hipertónia betegség, szívritmuszavar és a szívinfarktus) kialakulásában 

szerepet játszó főbb kockázati tényezők (rizikófaktorok). 

A megfelelő életvitel kialakításával csökkenthető kockázatok a krónikus betegségek 

(keringési betegségek, cukorbetegség) esetében. 

A szívinfarktus fogalma és jellemző tünetei. 

3.3.2.6.2 A tápcsatorna felépítése és működése - 10/10 óra 

A táplálkozás részfolyamatai. 

A táplálkozási szervrendszer felosztása, az egyes szakaszok feladata, szerveinek 

ismerete, az egyes szervek, szakaszok biológiai funkciói. 

Az enzimtermelő szervekben termelődő emésztőenzimek, és szerepük az emésztés 

folyamatában. 

A máj szerepe az emésztőnedv-termelésben, a fehérje-, glükóz- és glikogénszintézisben, 

a raktározásban és a méregtelenítésben. 

A hasnyálmirigy kettős funkciója (hormontermelés, emésztőnedv-termelés). 

A bélbolyhok helye, felépítése, működésük lényege. 

Az éhség-, szomjúságérzet kiváltódásának szabályzása, a tápcsatorna reflexes 

folyamatai (nyál- és gyomornedvtermelés, hányás, nyelés) 

3.3.2.6.3 Az egészséges táplálkozás - 16/16 óra 

A táplálék és tápanyag közti különbség ismerete. 

A testtömegindex értelmezése, az értékét befolyásoló tényezők (testösszetétel, nem, 

életkor). 

A tápanyagok csoportosítása az energiaforgalomban betöltött szerepük alapján 

(kalorigén, non-kalorigén) 

A tápanyagcsoportok részletes ismerete: fehérjék, szénhidrátok, zsírok, növényi rostok, 

ásványi anyagok, nyomelemek ezek természetes forrásai. Érvek hiányuk vagy túlzott 

fogyasztásuk ellen. 

A vitaminok élettani jelentősége, és hiánytüneteik. 

A zsírban oldódó vitaminok túladagolásának veszélye. 

A zsírok és olajok biológiai szerepe (energiaraktározás, hőszigetelés, mechanikai 

védelem), a szénhidrátok természetes előfordulásai, az élő szervezetben betöltött 

szerepük. 

A fehérjék általános szerkezete (peptidlánc), szerepük az anyagcserefolyamatokban. 

A minőségi és mennyiségi éhezés fogalma. 

Az elhízás okai és következményei. 
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A helyes testsúlyszabályozás alapelvei, a rendszeres testmozgás testsúlyra és 

kalóriaigény- re és az energiaforgalomra gyakorolt hatásai. 

A táplálékpiramis helyes értelmezése. 

A diéta fogalma, veszélyei, helye a testsúlyszabályozásban. 

A folyadékpótlás fontossága, a kiszáradás tünetei. 

A helytelenül alkalmazott táplálék-kiegészítők káros hatásai. 

3.3.2.6.4 Az immunológia alapjai, egészségtani vonatkozásai - 18/18 óra 

Az immunitás fogalma, az immunrendszer részei, működése. 

A nyirokrendszer anatómiai felépítése, a nyirokcsomók és a csontvelő kitüntetett 

jelentősége. 

A fehérvérsejtek típusai, szerepük az immunválaszok kialakításában. 

Az antigén és az antitest fogalma. 

Az általános-, a sejtes- és az antitestes immunválasz kialakulása. 

A védettség (immunitás) kialakulásának folyamata, típusai. 

Az immunrendszer szerepe az egészség megőrzésében, a betegségek külső és belső 

okai, az autoimmun betegség fogalma. 

A rendszeres testmozgás szerepe a nyirokkeringés fenntartásában, a rendszeresen 

végzett sporttevékenység egészségmegőrző hatása. 

3.3.2.6.5 Sportsérülések - 18/18 óra 

A mozgató szervrendszer épségének megóvását szolgáló alapelvek. (pl. helyes testtartás, 

testedzés). 

A bemelegítés, levezetés, pihenésre fordított idő fontossága az egészségmegőrzésben. 

A sportsérülés és a sportártalom közti fogalmi különbség, e traumák keletkezésének 

okai, időbeni lefolyásuk, tüneteik, gyógyulásuk feltételei, megelőzésük módjai. 

A rehabilitáció fogalma, jelentősége a sportártalmak kezelésében. 

3.3.3 Edzéselmélet I. tantárgy 108/108 óra 

3.3.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy alapozó tantárgyként elméleti hátteret biztosítson a sport 

ágazatban tanulók számára a gyakorlati feladatok elvégzéséhez. A tananyag elsajátítása 

során a diákok megismerik a terhelés hatásmechanizmusát, szabályozásának lehetőségeit, 

képet kapnak a motoros képességek rendszeréről, azok összefüggéseiről. Megismerik az 

elfáradás, a túledzettség sajátosságait. 
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3.3.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.3.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak (motoros képességek fogalma, 

csoportosítása). Az anatómiai-élettani ismeretek tantárgyon belül: pulzustan, homeosztázis 

fogalma, az egyes szervrendszerek élettana különös tekintettel a mozgató, keringési és 

légzési szerv-rendszerre. 

3.3.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.3.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Ismerteti a terhelés 

az alkalmazkodás 

összefüggéseit, az 

alapfogalmakat 

felhasználva 

összefüggéseket 

fogalmaz meg 

Edzéselméleti 

alapfogalmak, edzés, 

edzéseszköz, 

terhelés, 

túlkompenzáció, 

edzésalkalmazkodás, 

edzettség, 

teljesítmény 

Teljesen önállóan 

Törekszik a 

definíciók, 

összefüggések 

megértésére. 

Hitelességre, alapos 

szakmai tudás 

megszerzésére 

törekszik, későbbi 

gyakorlati 

feladatainak sikeres 

megoldása érdekében. 

Aktívan és 

kooperatívan vesz 

rész a 

feladatmegoldásokban 

a különböző 

munkaformákban. 

Online források, 

keresése böngésző 

programok 

segítségével 

Szakszerűen és 

magabiztosan 

használja a tanult 

fogalmakat. Az 

egyes 

képességekhez 

konkrét 

gyakorlatokat 

rendel 

Kondicionális 

képességek, 

koordinációs 

képességek, ízületi 

mozgékonyság, 

fogalmainak 

ismerete 

Teljesen önállóan   

Összefüggéseket 

talál az edzés és 

versenyzés 

kérdéseiben. 

Edzés, versenyzés 

alapfogalmai, 

sportforma fogalma, 

összefüggései 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
  

Azonosítja az 

edzést befolyásoló 

tényezőket. 

Edzéselvek, 

sportforma 
Teljesen önállóan   
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3.3.3.6 A tantárgy témakörei 

3.3.3.6.1 Edzéselméleti alapfogalmak - 36/36 óra 

A kultúra, testkultúra, testnevelés, sport összefüggései 

Az edzéselmélet története, kialakulásának szakaszai. 

Az edzés fogalma, területei, szerkezeti elemei, azok funkcionális céljai. 

Edzésrendszer, edzéseszköz fogalma, edzéseszközök csoportosítása, negatív és pozitív 

edzéseszközök. 

Dopping fogalma. 

A homeosztázis, edzésalkalmazkodás, terhelés, túlkompenzáció összefüggései. 

A külső terhelés fogalma, szabályozásának lehetőségei. 

Az edzettség fogalma, általános és speciális edzettség. 

Az edzettséget felmérő eljárások. 

A teljesítmény összetevői, a teljesítőképesség és a teljesítőkészség jellemzése. 

Az elfáradás sajátosságai: típusai, szakaszai, az egyes szakaszok jellemzői. 

A túledzettség állapotának kifejlődése (fogalma, típusai, jellemzői). 

3.3.3.6.2 Motoros képességek - 40/40 óra 

Motoros képességek fogalma, felosztása. 

Kondicionális képességek fogalma, alapképességek (erő, gyorsaság, állóképesség). 

A kondicionális képességek kapcsolata. 

A koordinációs képességek fogalma, alapképességek (mozgásalkalmazkodó és -átállító 

képesség, mozgásszabályozási képesség, mozgástanulási képesség). 

A koordinációs képességek megjelenési formái. (téri tájékozódó képesség, 

egyensúlyozó képesség, kinesztézis, mozgásdifferenciáló képesség stb.) 

Az ízületi mozgékonyság fogalma, típusai. 

A motoros képességek életkori sajátosságai, szenzitív fejlesztési szakaszai. 

3.3.3.6.3 Az edzés és versenyzés összefüggései - 16/16 óra 

A sportverseny meghatározása, jellemzői. Versenyhelyzet elemzésének szempontjai. 

Versenyzési konfliktusok, motívumok, azok összefüggései a személyiségtípusokkal. 

Rajtállapot fogalma, típusai (rajtkészség, rajtláz, rajtapátia). 

A stratégia és taktika fogalma, jelentősége. 

3.3.3.6.4 Az edzésfolyamatot befolyásoló tényezők - 16/16 óra 
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Biológiai edzéselvek. 

Pszichológiai edzéselvek. 

A formaidőzítés lehetőségei és tényezői. 

A sportforma fogalma, befolyásoló tényezők. 

3.3.4 Edzésprogramok I. tantárgy 108/108 óra 

3.3.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók közvetlen, életszerű tapasztalatokat 

szerezzenek a sportolók felkészítési- felkészülési folyamatáról, vagy a fitnesz-wellness 

szektor által kínált testedzési lehetőségekről. Kiemelt cél, hogy a tanulók – a meg-adott 

szempontok szerint - részt vegyenek az edzésprogramokban, tapasztalataikat elemzések 

formájában értékeljék, továbbá, hogy kondicionális és koordinációs képességeik 

folyamatosan fejlődjenek. 

3.3.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.3.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés tantárgyon belül: motoros képességek jellemzői és fejlesztési módszerei, 

sportfoglalkozás felépítése. Az edzéselmélet tantárgyon belül: terhelés 

hatásmechanizmusa, motoros képességek felosztása, összefüggései, elfáradási 

sajátosságok, szenzitív idő- szakok. 

 

3.3.4.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.3.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



 

Elemzi és értékeli 

az edzéstervek 

(foglalkozástervek) 

gyakorlati 

megvalósítását, a 

tapasztalatokat 

hasznosítja további 

munkája során. 

Szükség esetén 

rajzírást alkalmaz 

Edzésnapló tartalmi 

elemei 
Irányítással 

Nyitott más 

mozgásformák 

ismeretanyagának 

befogadására.  

Együttműködő, 

mert a csoportos 

foglalkozásokon a 

résztvevők igényét 

figyelembe kell 

lennie.  

Egyes 

sporttevékenységek 

gyakorlása 

balesetveszélyt 

jelenthet, ezért jól 

elő kell készítenie 

foglalkozásokat. - 

Kreatív és önálló 

gyakorlatok 

tervezése során. 

  

A gyakorlatok 

hatását szakszerűen 

elemzi 

Saját sportági 

mozgásforma 

jellemzői 

Teljesen önállóan 
Rajzíró program 

felhasználása. 

Ismerteti a fitnesz 

óratípusokat 

hatásait. Igények és 

célok 

figyelembevételével 

ajánlásokat tesz az 

egyes órák 

látogatására. 

Fitnesz óratípusok 

jellemzői 
Teljesen önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt 

és csoportosít, 

célirányos keresést 

végez, prezentációt 

állít össze 

Betartja és 

betartatja a 

szabályokat. 

Saját sportág 

versenyszabályainak 

ismerete 

Teljesen önállóan   

3.3.4.6 A tantárgy témakörei 

3.3.4.6.1 Motoros képességfejlesztés I. – 72/36 óra 

Rövid, közép és hosszú távú állóképesség fejlesztése. 

Állóképesség fejlesztése tartós módszerekkel. 

Állóképesség fejlesztése intervall módszerrel. 

Állóképesség fejlesztése ellenőrző (vagy verseny) módszerrel. 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztése aktív izommozgással. 

Az ízületi mozgékonyság passzív fejlesztése. 

A mozgásérzékelés (kinesztézis) fejlesztése. 

Az egyensúlyozási képesség fejlesztése. 

A ritmusérzék fejlesztése. 

A reagálási képesség fejlesztése. 

A téri tájékozódási képesség fejlesztése. 

Az összekapcsolódási képesség fejlesztése.  

A differenciáló képesség fejlesztése. 

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok 

végrehajtása útján történik.). 
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3.3.4.6.2 Edzés (foglalkozás) látogatás, dokumentálás I. – 36/72 óra 

Megadott szempontok szerint folyamatos edzésdokumentációk készítése az 

edzéslátogatásokról. 

Edzésdokumentáció tartalmi összetevői: 

‒ külső körülmények rögzítése (helyszín, tárgyi feltételek, edzésen használt 
eszközök, időjárási körülmények, edzésen résztvevők száma) 

‒ edzés jellegének rögzítése (taktikai edzés, képességfejlesztés stb.) 

‒ edzés tartalmi elemeinek rögzítése (bemelegítés mozgásanyaga, az edzés fő 
részének tartalma, edzésmódszerek alkalmazása, edzés levezető részének 
mozgásanyaga, gimnasztika rajzírással, szakleírással) 

‒ élettani tényezők rögzítése (fáradtsági index, intenzitás index, pulzusmérés az 
edzésen) 

Az edzésdokumentációk folyamatos értékelése. 

Részvétel saját sportága/mozgásformája edzésprogramjában, ismert helyszínen saját 

edző irányításával. 

Saját sportágában/mozgásformájában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, 

településen és más edző irányításával) tartott edzések látogatása. 

Saját sportágában/mozgásformájában más (fiatalabb, idősebb) korosztályoknak tartott 

edzések megtekintése. 

3.3.5 Gimnasztika I. tantárgy 126/162 óra 

3.3.5.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A gimnasztika I. tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a különböző 

testhelyzeteket, mozdulatokat, mozgásokat leíró helyes szakkifejezéseket és a gyakorlatok 

ábrázolási módját. A tanulók váljanak képessé általános és speciális hatású 

képességfejlesztő programok összeállítására, gyakorlatok vezetésére. 

3.3.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.3.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés tantárgyon belül: bemelegítés, gimnasztikai gyakorlatok felépítése, 

gyakorlatvezetési módszerek, gimnasztikai szaknyelv ismerete. Az edzéselmélet 

tantárgyon belül: a mozgások szerkezeti elemei, a terhelés összetevői, a külső terhelés 

szabályozási lehetőségei. Az anatómiai-élettani ismeretek tantárgyon belül: emberi test 

felépítése, izomműködés típusai antagonista-szinergista működés, ízületek felépítése, 

típusai. 
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3.3.5.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.3.5.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Célirányosan 

fejleszti a korszerű 

edzéselvek és 

módszerek 

figyelembevételével 

a foglalkozásokon 

résztvevők motoros 

képességeit 

Motoros képességek 

fejlesztése a 

gimnasztika 

mozgásanyagával. 

Kondicionális 

képességek fogalma. 

Koordinációs 

képességek fogalma. 

Ízületi mozgékonyság 

fogalma 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Körültekintő a 

motoros képességek 

tervezése során a 

résztvevők 

életkorára, nemére, 

edzettségi szintjére 

vonatkozóan. Ügyel 

arra, hogy a 

gyakorlatok 

tervezése és 

vezetése 

egészségmegőrzés 

célzattal történjen. 

Törekszik a 

gyakorlatok 

végrehajttatása 

során a biztonságos 

környezet 

kialakítására, mert 

az eszközös 

gyakorlatok 

balesetveszélyesek 

lehetnek. 

Folyamatosan bővíti 

szakmai tudását, 

mert a 

sporttudomány 

fejlődése, újabb 

edzésmódszerekkel, 

eljárásokkal, 

tapasztalatokkal 

gazdagíthatja. 

Határozott, 

felkészült és 

magabiztos, mert 

így válik hitelessé a 

gyakorlatvezetések 

során. Nyitott az 

interperszonális 

kapcsolatokban, 

mert emberekkel 

foglalkozik. 

  

Meghatározza a 

résztvevők életko- 

rának, edzettségi 

(fittségi) állapotá- 

nak megfelelően a 

terhelési tényező- 

ket. 

Kondicionális 

képességek fajtái és 

fejlesztésük. Erő 

fogalma és fajtái. 

Gyorsaság fogalma és 

fajtái. Állóképesség 

fogalma és fajtái 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
  

Figyelembe veszi a 

fejleszthetőség 

szenzitív időszakait, 

ugyanakkor 

törekszik az ízületi 

hajlékonyság, 

lazaság javítására. 

Krónikus betegség 

fogalma. Gyakori 

krónikus betegségek 

tünetei, kezelése, 

sportélettani 

vonatkozásai 

Teljesen önállóan   

Ismerteti a 

sportolók 

táplálkozására 

vonatkozó 

dietetikai előírások 

hátterét, a 

teljesítményfokozás 

legális eszközeit 

Kondicionális 

képességek 

fejlesztésének 

szenzitív időszakai. 

Az ízületi 

mozgékonyság 

fejlesztése. Statikus 

(aktív, passzív) 

nyújtás jelentése. 

Dinamikus (aktív, 

passzív) nyújtás 

fogalma. PNF 

stretching folyamata. 

Ernyesztő 

gyakorlatok jelentése. 

Teljesen önállóan   
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Szakszerűen elemzi 

a mozgások 

optimális és 

gazdaságos 

végrehajtását. 

Meghatározza a 

mozgások térbeli, 

időbeli, dinamikai 

jegyeit. 

Koordinációs 

képességek és 

mozgásszerkezet 

jelentése. 

Statikus, dinamikus 

egyensúlyozó 

képesség jelentése.  

Téri tájékozódó 

képesség fogalma.  

Kinesztézis jelentése.  

Ritmusérzék fogalma. 

Gyorsasági 

koordináció jelentése. 

Teljesen önállóan   

Változatos 

formában használja 

a gimnasztika 

mozgás- és 

gyakorlatrendszerét. 

A gimnasztika 

mozgás- és 

gyakorlatrendszere.  

Általánosan és 

sokoldalúan képző 

gyakorlatok fajtái.  

Az ember természetes 

mozgásai.  

Rendgyakorlatok.  

Testnevelési játékok 

gimnasztikai 

feladattal 

Teljesen önállóan   

Az edzés 

(foglalkozás) 

feladatához 

igazodó, szakszerű 

bemelegítést 

alkalmaz. 

Az általános 

bemelegítés jelentése. 

Bemelegítés fajtái. 

Az általános 

bemelegítés 

blokkjainak 

mozgásanyaga és 

folyamata. Sportági 

bemelegítés jelentése 

Teljesen önállóan   

3.3.5.6 A tantárgy témakörei 

3.3.5.6.1 A gimnasztika mozgásrendszere - 54/72 óra 

A gimnasztika története, mai értelmezése. 

A gimnasztika szerepe, alkalmazási területei. 

Gimnasztikai alapfogalmak (alapforma, kiinduló helyzet, gyakorlatlánc stb.) 

A mozgásszerkezet időbeli, térbeli, dinamikai jegyei, ezek változtatási lehetőségei. 
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A test síkjai, tengelyei. 

A test és a szer egymáshoz viszonyított helyzete. 

A rajzírás alapelvei. 

A rajzírásban használt jelek. 

A kiinduló helyzetek rajzírása (állások, térdelések, ülések, fekvések, kéz- és 

lábtámaszok, egyéb támaszok, függések és vegyes helyzetek). 

Gimnasztikában használt kartartások. 

Fogásmódok az ujjak helyzete, a tenyér helyzete és a kezek egymástól való távolsága 

szerint. 

A gyakorlatok szakleírásának szempontjai. 

Mozgások rajzírása. 

Lendítések, lengetések. 

Húzások, csúsztatások. 

Emelések, leengedések. 

Emelkedések, ereszkedések. 

Hajlítások, nyújtások. 

Döntések, dőlések. 

Fordítás, forgatás. 

Fordulat, forgás. 

Körzések. 

Összetett törzsmozgások. 

Utánmozgások, rugózások. 

Helyzetcserék. 

Szökdelések, szökkenés, ugrások. 

Helyváltoztatások. 

Dobások. 

Emelések, hordások. 

Gyakorlatláncok tervezése, rajzírással, szakleírással. 

Testnevelési játékok gimnasztikai feladattal (játékok, versenyek, váltóversenyek. 

3.3.5.6.2 Gimnasztikai gyakorlattervezés és gyakorlatvezetés - 72/ 90 óra 

A gimnasztikai gyakorlatok ismertetésének, közlésének és a gyakorlatok vezetésének a 

módszerei (verbális, vizuális, kevert módszerek). 

Rendgyakorlatok gyakorlatvezetése. 

Nyújtó hatású alapformák. 

Erősítő hatású alapformák. 

Antigravitációs izmok. 
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Izomtérkép. 

Ernyesztést és lazítást segítő mozgások, módszerek. 

Az általános bemelegítés blokkjai, mozgásanyaga, gyakorlatvezetése. 

Mérsékelt nyújtó hatású gyakorlatláncok tervezése rajzírással, szakleírással. 

Keringést fokozó gyakorlatláncok tervezése rajzírása, gyakorlatvezetése. 

Dinamikus nyújtó gyakorlatláncok tervezése rajzírása, gyakorlatvezetése. 

A célgimnasztika alkalmazásának területei. 

Erőkifejtési módok rendszere. 

Dinamikus, statikus erősítő hatású gyakorlatláncok tervezése rajzírása, 

gyakorlatvezetése. 

A gimnasztikai gyakorlatok variálásának kombinálásának lehetőségei. 

Gyakorlatok variálása a mozgás térbeli összetevőinek változtatásával (kiinduló helyzet, 

mozgásirány, mozgásterjedelem stb.). 

Gyakorlatok variálása a mozgás időbeli összetevőivel változtatásával (időtartam, tempó 

stb.) 

Gyakorlatok variálása a terhelési összetevők változtatásával (pl. ellenállás nagysága, 

pihenőidő stb.) 

Gyakorlatok variálása különböző eszközök használatával. 

Kondicionális képességek fejlesztése gimnasztikával. 

Koordinációs képességek fejlesztése gimnasztikával. 

Ízületi mozgékonyság fejlesztése gimnasztikával. 

Izolációs gyakorlatok. 

Összetett gyakorlatok. 

32 ütemű határozott formájú gyakorlatláncok tervezése, gyakorlatvezetése. 

3.4 Sport ágazati közös tartalmak megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 684/700 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanítási terület elméleti és gyakorlati hátteret biztosít a tanulók számára ahhoz, hogy 

bővebb ismereteket szerezzenek egészségügyi, edzéselméleti, gimnasztikai 

témakörökből. Feldolgozzák a különböző motoros képességek fejlesztési módszertanát, 

megismerik a terhelésszabályozás módszereit kéziszerek gimnasztikai alkalmazásával. 

Elsajátítják az elsősegélynyújtás alapjait, hiszen tevékenységük közben nem 

kockáztathatják a rájuk bízott sportolók testi épségét, és baleset során gondoskodniuk 

kell - a szakemberek megérkezéséig- a sérült személy szakszerű ellátásáról is. Munkájuk 

során nélkülözhetetlen kommunikációs technikákat sajátítanak el, megismerkednek és a 

sportesemények szervezési alapjaival. 

3.4.1 Elsősegélynyújtás tantárgy 36/62 óra 
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3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Az elsősegélynyújtás tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb általános 

és konkrét feladatokat a hirtelen fellépő egészségkárosodások esetén. Tanulják meg azokat 

biztonságos és hatékony beavatkozásokat, amelyek segítségével közvetlen életmentő vagy 

a súlyosbodást megelőző eredményt érhetnek el. 

3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. A testnevelés és sport tantárgyon belül: az 

egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak. 

3.4.1.4 A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Baleseti 

szituációban 

felismeri és elvégzi 

a legfontosabb 

általános és konkrét 

feladatokat, 

szakszerű 

elsősegélyt nyújt, 

értesíti a 

szakellátásért 

felelős 

egészségügyi 

szakembereket. 

Sérültvizsgálati és 

újraélesztési 

protokollok 

ismeretanyaga 

Teljesen önállóan 

Tisztában van a 

különféle baleseti 

szituációkban a 

biztonságos és 

hatékony 

beavatkozás 

sorendjével és 

tennivalóival, és 

ezeket akár 

stresszhelyzetben 

is, önállóan 

végrehajtja. 

Online források 

kutatása böngésző 

program segítségé- 

vel. 

Szakszerűen 

elvégzi a vérzéses 

sérülésnek 

megfelelő 

sebellátást 

Vérzéscsillapítási 

módszerek 
Teljesen önállóan   

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



 

Szakszerűen végzi 

a traumás sérülések 

elsősegélynyújtását 

a szakember 

megérkezéséig. 

Traumás sérülések Teljesen önállóan   

3.4.1.6 A tantárgy témakörei 

3.4.1.6.1 Újraélesztés  – 14/ 25 óra 

Alapfogalmak, definíciók. 

A sérült vizsgálata, légzés, keringés ellenőrzése. 

Az újraélesztés ABC-je. 

Az újraélesztés folyamata. 

Sérült vizsgálati protokoll. 

Eszméletlenség jelei, stabil oldalfekvés, légútbiztosítás, lélegeztetés, a 

mellkaskompresszió alkalmazása. 

Defibrillátor használata újraélesztés során. 

Hibák és szövődmények újraélesztés során. 

3.4.1.6.2 Sebzések, sebellátás - 9/ 19 óra 

A sebek fajtái 

A vérzések típusai és ellátásuk 

3.4.1.6.3 Traumás sérülések - 8/ 18 óra 

A törés, gerincsérülés, ficam, rándulás felismerése, tünete, ellátása. 

Akut és krónikus sportsérülések, sportártalmak típusai, ellátásuk. 

Vízből mentés szabályai, módjai, veszélyei a mentést végző személyre. 

Sportsérülések prevenciója 

3.4.2 Funkcionális anatómia tantárgy 72/62 óra 

3.4.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló ismereteit bővítse az emberi test anatómiája és 

működése közti összefüggések terén, komplex megközelítésben. Magába foglalja a 

szövettani alapismeretek kibővítését, a mozgatórendszer, a keringés, légzés és a szabályzás 

funkcionális elemzésének, tájanatómiai felépítés és a működés összefüggéseinek 
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ismeretköreit. Kiegészíti az 9. -11. osztályban tanult anatómiai, élettani, terhelés-élettani 

ismereteket, illetve integrálja a 4 év során különböző tantárgyak (közismereti biológia, 

komplex természettudomány stb) keretében az emberi testről elsajátított ismereteket, 

segítve ezzel a szakmai érettségire történő felkészülést. 

3.4.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

A tantárgyat tekintettel annak tartalmi részletességére, csak biológia szakos középiskolai 

tanár, vagy a tanított korosztályban megfelelő oktatói tapasztalattal rendelkező biológus, 

orvos, gyógytornász oktathatja. 

3.4.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test felépítése és működése, a szervezet 

anyagforgalma, az életműködések szabályozásához kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak 

3.4.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Ismerteti az egyes 

önfenntartó 

szervrendszerek 

részeinek szerepét 

az életműködések 

fenntartásában 

A mozgató- és a 

többi önfenntartó 

szervrendszerről 

korábban 

megszerzett 

anatómiai, élettani 

ismeretanyag 

szélesítése 

kibővítése az 

életkori 

sajátságoknak 

megfelelő 

mélységben 

Teljesen önállóan 

Anatómiai, élettani 

ismereteit 

rendszerezi, bővíti. 

A tantárgy ráépülő 

jellegű, ebből 

adódóan 

lehetőséget ad az 

alapképzés során 

elsajátított 

ismeretek 

szintézisére, 

valamint módot ad 

a különböző 

tanulási formák, 

Internetes forrásból 

információkat gyűjt 

és csoportosít, 

prezentációt állít 

össze. 
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Ismerteti a 

szabályzó 

szervrendszer 

működési elvét 

hierarchikus 

viszonyait, 

bemutatja a 

hormonális- és idegi 

szabályzás 

anatómiai és élettani 

összefüggéseit 

A hormonrendszer 

és az idegrendszer 

korábban 

megszerzett 

anatómiai, élettani 

ismeretanyagának 

szélesítése az 

életkori 

sajátságoknak 

megfelelő 

mélységben 

Teljesen önállóan 

képességek 

gyakorlására. A 

tanuló az önálló 

ismeretszerzés 

mellett, tanítva is 

tanul, 

csoportmunka során 

gyakorolja az 

ismeretátadási 

képességeit. 

  

Önállóan 

ismereteket szerez 

és alkalmazza a 

szakmai nyelvet. 

Előadás és 

projektfeladat 

keretében előad, új 

ismeretekre tesz 

szert és ezeket 

összekapcsolja a 

meglévő 

ismeretrendszerével. 

Egyéni, páros és 

csoportos munkát 

végez, ismerteti az 

együttműködés 

feladat-megosztás 

rendszerét. 

Szaknyelv ismerete. Teljesen önállóan 

Online forrásokat, 

videókat, 

esettanulmányokat 

keres a témához 

kapcsolódóan. 

3.4.2.6 A tantárgy témakörei 

3.4.2.6.1 Szöveti struktúrák élettani vetületei - 7/ 5 óra 

A szerkezeti struktúrák szerepe a következő szövetekben: harántcsíkolt izom, simaizom, 

szív-izom, csontszövet, emberi vér. 

Magyarázza, hogy a funkció hogyan tükröződik az adott szövet szerkezeti struktúrájában. 

A csontszövet részletes felépítése, csontanyag (sejtközötti állomány) kémiai összetétele 

(szerves és szervetlen alkotók), ezek szerepe a szövet élettani feladataiban. 

Az egyes csontsejt-típusok szerepe a csontosodás folyamatában. 

A három izomszövet-típus felépítés és működés szempontú összehasonlítása (kontrakció, 

izom-rángás, ingerszummáció elve, tartós tetanusz kialakulása). 

3.4.2.6.2 A vázrendszer felépítése és működése - 14/ 12 óra 

A csontok szerkezetének vázfunkciókhoz köthető tulajdonságait. (fizikai tartó, 

vérképzés helyszíne, ásványianyag raktár). 
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Az ízületek típusainak csoportosítása azok alakja és tengelyszáma szerint, az egyes 

ízület- típusok mozgásai. 

A vázrendszer fontosabb ízületeinek (váll-, könyök-, csukló-, csípő-, térd-, alsó és 

felső ugróízület) jellemzése, az ízületi tengelyek száma, és az azt megalkotó csontok 

szerint. 

A férfi- és a női vázrendszer, különösen a medence-típusok közti különbség oka és 

mozgásminőségi következményei. 

A hosszirányú csontnövekedés és a csont vastagodásának folyamata. 

3.4.2.6.3 Az izomrendszer felépítése és működése - 14/12 óra 

Az izomeredés és a –tapadás fogalmának ismerete. 

A következő izmok jellemzőinek (eredés, tapadás, funkció) ismerete: 

A végtagok hajlító- és feszítő, közelítő és távolító izmai közül: (két- és háromfejű 

felkarizom, deltaizom, hollócsőrkarizom, csípőizmok, kis- középső- és nagy farizom, 

két- és négyfejű combizom, fésűs és karcsúizom, hosszú- a rövid- és nagy közelítőizom, 

az elülső sípcsonti izom, háromfejű lábszárizom) 

A nyak- és hátizmok közül: fejbiccentő izom, csuklyásizom, lapockaalatti izom, nagy 

rombuszizom, széles- és hosszú hátizom), 

Mellkas izmai közül: rekeszizom bordaközi izmok, kis és nagy mellizom. 

Hasizmok (egyenes-, külső ferde-, belső ferde- és haránt hasizom, csípőhorpaszizom 

elülső fűrész-izom.). 

A szarkomer részei, molekuláris struktúrája és funkciója közti összefüggés, az 

izomösszehúzódás kémiai feltételrendszere, az izomrost energetikai folyamatai 

3.4.2.6.4 Keringési rendszer részeinek szerepe az életműködések fenntartásában - 
12/10 óra 

A vérről alkotott szövettani ismeretek bővítése: a hemoglobin molekula vörösvértestek 

jellemzőit meghatározó tulajdonságai. 

A sérült érfal, a vérlemezkék, a trombin, a fibrin, a kalciumion, K-vitamin szerepe a 

véralvadás folyamatában. 

A vérszegénység lehetséges okai. 

A véralvadási folyamat rendellenességeinek szerepe a vérzékenység, illetve trombózis 

kialakulásában. 

Az artériás erek szerepe a szabályzási folyamatokban. 

A hajszálerek keringési jellemzői, funkciója az anyagcserében. 

A vérnyomás változásának elemzése, a véráramlás sebessége, az erek 

keresztmetszetének alakulása a keringési rendszerben. 

A szív teljes ingerületkeltő és vezető rendszerének részei, valamint a szívritmus idegi 

szabályzásának módja. 

A szívciklus. 

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



 

3.4.2.6.5 Légzőrendszer részeinek szerepe az életműködések fenntartásában - 10/9 
óra 

A légzés szervezet- és sejtszintű folyamatainak összefüggésbe hozása. 

A légcsere, a gáz- csere és a sejtlégzés összefüggései. 

A sejtlégzés fő lépései (aerob és anaerob út) a kétféle metabolizmus szerepe az 

izomműködésben. 

A tüdőben és a szövetekben folyó gázcsere diffúziós elve, a légzőmozgások 

következtében kialakuló nyomásváltozások szerepe a légzési gázok transzportjában. 

A légcsere biomechanikai értelmezése a Donders modell alapján. 

A vér szén-dioxid koncentrációjának szerepe a légzés szabályozásában. 

A kemoreceptorok és a mechanoreceptorok helye és szerepe a légzésszabályozásban. 

A légzésvezérlés idegi szabályzása. 

3.4.2.6.6 Szabályzórendszer egyes elemeinek szerepe az érző és mozgató 
területek működésének összehangolásában - 15/14 óra 

A motivációs állapotok szerepe magatartásunk irányításában. 

Az agykéreg szerepe az akaratlagos mozgások kialakításában. 

A mozgatópályák kereszteződéseinek funkcionális következményei. 

A kéreg alatti magvak, a kisagy és az átkapcsolódások szerepe az automatizált mozgások 

szabályozásában. 

A kisagy funkciói (mozgáskoordináció, finomhangolás, szűrés). 

A szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer anatómiai vetületének és működésének 

összehasonlítása. 

A vegetatív szabályozás hatása az életfolyamatokra. (a szembogár (pupilla), a vázizom, a 

bél, a szív és a vérerek szimpatikus és paraszimpatikus befolyásolása). 

A keringés és a testhőmérséklet szabályozása. 

Az öröklött emberi magatartásformák. 

A feltételes reflexek szerepe az ember tanulási folyamataiban, komplex viselkedésében 

3.4.3 Terhelésélettan tantárgy 72/72 óra 

3.4.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A sport ágazatban tanuló a korábbi közismeretei és szakmai tantárgyak tartalmára és 

sportbeli gyakorlati tapasztalataira alapozva ismerje meg az edzés szervezetre gyakorolt 

hatását, a különböző szervrendszerek terhelésre adott alkalmazkodási reakcióit. A tantárgy 

tanulása során sajátítsa el a különböző életkorokban adagolt terhelések jellemzőit, legyen 

képes mozgásprogramokat ajánlani különböző krónikus betegségekben szenvedőknek. 

Ismerje meg a sportolók táplálkozási sajátosságait, a teljesítményfokozás eszközeit. A 
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tantárgy ismeretanyagára támaszkodva a tanulói későbbi tanulmányai során képessé váljon 

arra, hogy életkorhoz, előképzettséghez igazodó edzéseket, sportfoglalkozásokat tervezzen 

és vezessen a verseny- és a szabadidősportban egyaránt, hatékony tanácsokkal segítsen egy 

élet-módprogram kialakításában. 

3.4.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.4.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása témakörökhöz kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. Az edzéselmélet alapfogalmai, a 

homeosztázis, terhelés, alkalmazkodás, túlkompenzáció összefüggései. 

3.4.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Felhasználja az 

edzés szervezetre 

gyakorolt hatását, a 

különböző 

szervrendszerek 

terhelésre adott 

alkalmazkodási 

reakcióit munkája 

során. 

Az edzés,  

edzésrendszer, 

terhelés 

edzésalkalmazkodás, 

homeosztázis, 

túlkompenzáció 

fogalma. Terhelés 

anyagcserét 

módosító hatásai az 

egyes 

szervrendszerekben 

Teljesen önállóan 

A tantárgy 

ismeretanyagára 

támaszkodva 

felismeri a 

sportolók, a 

hozzájuk forduló, 

egészségüket 

megőrizni, 

testkultúrájukat 

fejleszteni vágyó 

emberek 

képességeinek 

Online forrásokat, 

videókat, 

esettanulmányokat 

keres a témához 

kapcsolódóan. 
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Elkülöníti a 

különböző 

életkorokban 

alkalmazható 

terhelések 

jellemzőit, 

különböző 

korcsoportok 

részére 

mozgásprogramot 

állít össze. 

A naptári és 

biológiai életkor 

különbsége. 

Terhelés és biológiai 

életkor 

összefüggései, a 

szenzibilis időszak 

fogalma, egyes 

motoros képességek 

szenzibilis 

időszakai. 

Teljesen önállóan 

biológiai korlátait. 

Felméri a fizikum 

mögött meghúzódó 

biológiai 

adottságokat, hogy a 

későbbiekben 

ezekre az 

ismeretekre épülő 

szakmai tartalom 

birtokában 

életkorhoz, 

előképzettséghez 

igazodó edzéseket, 

sportfoglalkozásokat 

tervezzen és 

vezessen, hatékony 

tanácsokkal segítse 

a rá bízottakat egy 

személyre szabott 

életmódprogram 

kialakításában 

  

Figyelembe veszi 

az esetlegesen 

fennálló krónikus 

betegségeket, és 

ezeknek 

megfelelően 

módosítja az edzés 

során alkalmazható 

terhelést. 

Krónikus betegség 

fogalma. Gyakori 

krónikus betegségek 

tünetei, kezelése, 

sportélettani 

vonatkozásai 

Teljesen önállóan   

Ismerteti a 

sportolók 

táplálkozására 

vonatkozó 

dietetikai előírások 

hátterét, a 

teljesítményfokozás 

legális eszközeit 

A sporttáplálkozás 

alapelveinek 

ismerete, a 

táplálkozás 

folyamata és a 

tápanyag-összetétel 

hatása a 

sportteljesítményre. 

A szabályzás 

terhelésélettani 

vonatkozásai 

Teljesen önállóan   

3.4.3.6 A tantárgy témakörei 

3.4.3.6.1 Edzéselméleti összefoglalás, a terhelés során a szervezetben 
végbemenő változások - 6/6 óra 

Az edzés, edzésrendszer fogalma, jellemzői. 

A terhelés fogalma, külső és belső terhelés, külső terhelés összetevői. 

Az edzésalkalmazkodás fogalma. 

A túlkompenzáció folyamata. 

A homeosztázis fogalma, jellemzői. 

Terhelés hatására a szervezetben végbemenő teljesítménycsökkentő változások 

(hipertermia, dehidratáció, sóvesztés, hemokoncentráció változása, vér kémhatásának 

változása, vércukorszint változása). 

Védekezés a káros hatások ellen 

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



 

3.4.3.6.2 Energiaszolgáltató folyamatok a szervezetben - 4/4 óra 

Sejtszintű energiaszolgáltató folyamatok ismerete (biológiai oxidáció, erjedés). 

A biológiai oxidáció szakaszai, az egyes szakaszok biokémiai folyamatai. 

A glikolízis és az erjedés biokémiai kapcsolata. 

A Pasteur-effektus fogalma. 

Az energiaszolgáltató folyamatok típusai (anaerob alaktacid, anaerob laktacid, aerob). 

Az energiaszolgáltató folyamatok időrendi változásai. 

Steady state, anaerob küszöb fogalma 

3.4.3.6.3 Terhelés hatása a mozgató szervrendszer - 12/12 óra 

A mozgatórendszer részei, feladatai. 

A csontok típusai, csöves csont felépítése, csontnövekedés. 

A csontok összeköttetése, ízület felépítése. 

Az izomszövet felépítése. 

Az izomműködés mechanizmusa. 

Az izomkontrakció típusai. 

Az izomrostok típusai, jellemzői. 

A passzív mozgatórendszer adaptációs folyamatai. 

Az aktív mozgatórendszer adaptációs folyamatai. 

3.4.3.6.4 Terhelés hatása a légzési szervrendszerre - 6/6 óra 

A légzési rendszer részei, feladatai. 

A tüdő jellemzése. 

A légzőrendszert jellemző élettani mutatók (légzésszám, légzési térfogat, légzési 

perctér- fogat, vitálkapacitás). 

A tüdő adaptációs folyamatai. 

A légzőrendszert jellemző élettani mutatók változásai terhelés hatására, az edzett és a 

nem edzett szervezet mutatóinak összehasonlítása. 

Az aerob kapacitás fogalma, jelentősége. 

3.4.3.6.5 Terhelés hatása a keringési rendszerre - 10/10 óra 

A keringési rendszer részei, feladatai. 

A szív jellemzése (elhelyezkedés, felépítés, önálló ingerkeltő és ingerületvezető 

rendszer). 

A nyirokrendszer jellemzése. 

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



 

Az egyes értípusok összehasonlítása. 

A vér összetevői, jellemzése. 

A keringési rendszert jellemző élettani mutatók (vérnyomás, pulzus, pulzustérfogat, 

perc- térfogat). 

Egy aerob és anaerob munkát végző sportoló terhelés alatti vérnyomásváltozásainak 

össze- hasonlítása. 

Különböző pulzusfajták és jelentőségük (ébredési, nyugalmi, munka, maximális, 

visszaállási). 

A szív adaptációs folyamatai. 

Edzett szív, edzésbardycardia. 

A szívműködés adaptációs folyamatainak összehasonlítása egy aerob és egy anaerob 

munkát végző sportoló esetében. 

A keringési rendszert jellemző élettani mutatók változásai terhelés hatására, az edzett és 

a nem edzett szervezet mutatóinak összehasonlítása 

3.4.3.6.6 A terhelés és a szabályozó rendszer kapcsolata - 10/10 óra 

A vezérlés és a szabályozás összehasonlítása. 

A szabályozás feladatai. 

Negatív visszacsatolás. 

A hormonrendszer és az idegrendszer feladatainak összehasonlítása. 

Mirigy fogalma, típusai. 

Hormon fogalma, típusai. 

Az agyalapi mirigy hormonjai. 

A terhelésben fontos szerepet játszó mirigyek és hormonjaik (pajzsmirigy, mellékvese, 

hasnyálmirigy, nemi mirigyek) 

Rendszeres terhelés hatására végbemenő hormonális változások. 

Az idegszövet felépítése (neuron, gliasejtek). 

Elemi idegjelenségek (nyugalmi és akciós potenciál, szinapszis jellemzése). 

A mielinizáció és a mozgástanulás kapcsolata. 

A terhelés és a szimpatikus túlsúly kapcsolata. 

A Selye-féle stresszelmélet. 

Mozgató (piramis és extrapiramis) pályák jellemzése, kapcsolatuk a mozgás 

végrehajtásával. 

Az idegrendszer adaptációs folyamatai 

3.4.3.6.7 A terhelés és a táplálkozás kapcsolata - 4/4 óra 

Tápanyagok fogalma, csoportosítása. 

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



 

Táplálkozás és sporttáplálkozás összehasonlítása. 

A sporttáplálkozás alapelvei. 

Táplálkozás a terhelés előtt, alatt és után 

3.4.3.6.8 Különböző életkorok terhelésélettani sajátosságai - 8/8 óra 

Naptári és biológiai életkor fogalma. 

Terhelés és biológiai életkor. 

Szenzibilis időszak fogalma. 

Az egyes motoros képességek és szenzibilis időszakaik. 

Erőfejlesztés különböző életkorokban. 

Az időskori sportolás jellemzői. 

3.4.3.6.9 Fogyatékkal élők, krónikus betegek és terhesek terhelésének 
sajátosságai - 6/6 óra 

Fogyatékosság fogalma, típusai. 

Fogyatékkal élők sportolásának jellemzői. 

Krónikus betegség fogalma. 

Gyakori krónikus betegségek (cukorbetegség, asztma, krónikus elhízás, epilepszia, 

magas vérnyomás). 

Krónikus betegek sportolásának jellemzői. 

A terhesség és a sportolás kapcsolata. 

3.4.3.6.10 A teljesítményfokozás -  6/6 óra 

A teljesítményfokozás megengedett és tiltott módszerei és eszközei. 

A dopping fogalma. 

Doppingosztályok. 

Az antidopping program. 

3.4.4 Edzéselmélet II. tantárgy 72/72 óra 

3.4.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy elméleti hátteret biztosítson a sport ágazatban tanulók 

számára a gyakorlati feladatok elvégzéséhez. A tananyag elsajátítása során megismerik 

az adekvát, képzettséget és életkort figyelembe vevő képességfejlesztési módszereket. 

Elsajátítják az edzés (foglalkozás) tervezésének módszertani alapjait. Ezáltal képessé 
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válnak tudományosan megalapozott sportfoglalkozások tervezésére, edzésprogramok 

összeállítására. 

3.4.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.4.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak (motoros képességek fogalma, 

csoportosítása). Az anatómiai-élettani ismeretek tantárgyon belül: pulzustan, homeosztázis 

fogalma, az egyes szervrendszerek élettana különös tekintettel a mozgató, keringési és 

légzési szerv-rendszerre. 

3.4.4.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Azonosítja az 

egyes kondicionális 

és koordinációs 

képes- ségeket 

fejlesztő 

módszereket. 

Motoros 

képességek 

megjelenési 

formái, az egyes 

motoros 

képességeket 

felmérő eljárások 

és azok 

fejlesztésének 

módszerei. 

Teljesen önállóan 
Törekszik a 

definíciók, 

összefüggések 

megértésére. 

Hitelességre, alapos 

szakmai tudás 

megszerzésére 

törekszik, későbbi 

gyakorlati 

feladatainak sikeres 

megoldása érdekében. 

Adott fogalmak, 

releváns 

szövegrészek 

keresése online 

dokumentumokban 

Saját területén 

mozgásformákat, 

gyakorlatsorokat 

alkot az egyes testi 

képességek 

fejlesztésére. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Saját sportágában 

megtervezi az adott 

időszakhoz, 

korosztályhoz, 

előképzettséghez 

igazodó 

képességfejlesztő 

tevékenységet 

Edzéselvek, 

edzéstervezés 

folyamata, 

alapelvei. 

Instrukció alapján 

részben önállóan Aktívan és 

kooperatívan vesz 

rész a 

feladatmegoldásokban 

a különböző 

munkaformákban. 

Grafikus és 

táblázatos 

edzéstervek 

elemzése. 

A sportági 

mozgásformák 

oktatását a tanult 

módszertan alapján 

végzi. 

Mozgástanulás 

fázisai. 
Teljesen önállóan   

3.4.4.6 A tantárgy témakörei 

3.4.4.6.1 A motoros képességfejlesztés módszertana - 40/40 óra 

Pulzus fogalma, típusai (ébredési, nyugalmi, munka, visszaállási) és a különböző 

típusok funkciói. 

A terhelés intenzitása, a pulzus és a fejlesztendő motoros képességek kapcsolata. 

Az izomerő fejlesztésének módszertana (életkori sajátosságok, fejlesztési módszerek, 

mód- szertani alapelvek). 

Az izomerő felmérésére szolgáló eljárások. 

Az állóképesség fejlesztésének módszertana (életkori sajátosságok, fejlesztési 

módszerek, módszertani alapelvek). 

Az állóképesség felmérésére szolgáló eljárások. 

A gyorsaság fejlesztésének módszertana (életkori sajátosságok, fejlesztési módszerek, 

módszertani alapelvek). 

A gyorsaság felmérésére szolgáló eljárások. 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztésének módszertana (életkori sajátosságok, fejlesztési 

módszerek, módszertani alapelvek). 

Az ízületi mozgékonyság felmérésére szolgáló eljárások. 

A koordinációs képességek fejlesztésének módszertana (életkori sajátosságok, 

fejlesztési módszerek, módszertani alapelvek). 

Az koordinációs képességek felmérésére szolgáló eljárások. 

3.4.4.6.2 A mozgástanulás - 12/12 óra 

A mozgáskoordináció és a mozgáskészség fogalma, összefüggései. 

A mozgásszerkezet fogalma, nyílt és zárt jellegű mozgáskészségek. 

A mozgástanulás alapfeltételei, jellemzői. 

A mozgástanulás jellemzői, szakaszai, az edzők feladatai. 
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A Meinl-Schnabel-féle mozgástanulási modell. 

3.4.4.6.3 Edzéstervezés, foglalkozástervezés - 20/20 óra 

Az edzéstervezés alapelvei, lépései. 

Edzéstervek típusai 

Fitnesz foglalkozások tervezésének alapelvei, lépései. 

Sportág-specifikus edzéstervezés. 

Edzéstervezés utánpótlás korúaknál, haladóknál, élversenyzőknél. 

3.4.5 Edzésprogramok II. tantárgy 144/144 óra 

3.4.5.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Az edzésprogramok II. tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók közvetlen, életszerű 

tapasztalatokat szerezzenek a sportolók felkészítési- felkészülési folyamatáról, vagy a 

fitnesz- wellness szektor által kínált testedzési lehetőségekről. Kiemelt cél, hogy a tanulók 

– a meg- adott szempontok szerint - részt vegyenek az edzésprogramokban, tapasztalataikat 

elemzések formájában értékeljék, továbbá, hogy kondicionális és koordinációs 

képességeik folyamatosan fejlődjenek. 

3.4.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.4.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés tantárgyon belül: motoros képességek jellemzői és fejlesztési módszerei, 

sportfoglalkozás felépítése. Az edzéselmélet tantárgyon belül: terhelés 

hatásmechanizmusa, motoros képességek felosztása, összefüggései, elfáradási 

sajátosságok, szenzitív idő- szakok. 

3.4.5.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.5.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Elemzi és értékeli 

az edzéstervek 

(foglalkozástervek) 

gyakorlati 

megvalósítását, a 

tapasztalatokat 

hasznosítja további 

munkája során. 

Szükség esetén 

rajzírást alkalmaz 

Edzésnapló tartalmi 

elemei 
Teljesen önállóan 

Nyitott más 

mozgásformák 

ismeretanyagának 

befogadására. 

Együttműködő, 

mert a csoportos 

foglalkozásokon a 

résztvevők igényét 

figyelembe kell 

vennie. Egyes 

sporttevékenységek 

gyakorlása 

balesetveszélyt 

jelenthet, ezért jól 

elő kell készítenie 

foglalkozásokat. A 

gyakorlatok 

tervezése során 

kreatív és önálló. A 

szabályismeretek 

tudatában a "Fair 

Play" szellemisége 

szerint cselekszik. 

Az interperszonális 

kapcsolatokban 

rugalmas, lévén 

emberekkel 

foglalkozik. 

  

A korszerű 

edzéselvek és 

módszerek 

figyelembevételével 

célirányosan 

fejleszti a 

foglalkozásokon 

résztvevők motoros 

képességeit 

Rövid távú 

állóképesség 

fejlesztése. Középtávú 

állóképesség 

fejlesztése. Hosszú 

távú állóképesség 

fejlesztése. 

Állóképesség 

fejlesztése tartós 

módszerekkel. 

Állóképesség 

fejlesztése intervall 

módszerrel. 

Állóképesség 

fejlesztése ellenőrző 

(vagy verseny) 

módszerrel 

Teljesen önállóan   

Munkája során 

figyelembe veszi a 

fejleszthetőség 

szenzitív időszakait, 

ugyanakkor 

törekszik a 

képességek 

harmonikus 

fejlesztésére is 

Az ízületi 

mozgékonyság 

fejlesztésének 

elmélete. Az ízületi 

mozgékonyság 

passzív fejlesztése. A 

mozgásérzékelés 

(kinesztézis) 

fejlesztése. Az 

egyensúlyozási 

képesség fejlesztése. 

A ritmusérzék 

fejlesztése. A 

reagálási képesség 

fejlesztése. A téri 

tájékozódási képesség 

fejlesztése. Az 

összekapcsolódási 

képesség fejlesztése. 

A differenciáló 

képesség fejlesztése. 

Teljesen önállóan   
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Meghatározza az 

adott motoros 

képesség 

fejlesztését célzó 

gyakorlatokat 

Általános 

erőfejlesztés. 

Speciális 

erőfejlesztés. Pozitív 

dinamikus (legyőző) 

erőfejlesztés. Negatív 

dinamikus (fékező) 

erőfejlesztés. Statikus 

(izometriás) 

erőfejlesztő 

gyakorlatok. 

Intermediális 

(izokinetikus) 

erőfejlesztő 

gyakorlatok. 

Maximális erő 

fejlesztése. 

Gyorsasági erő 

fejlesztése. 

Állóképességi erő 

fejlesztése. 

Teljesen önállóan 
Grafikonok, ábrák 

elemzése 

A korszerű 

edzéselvek és 

módszerek 

figyelembevételével 

célirányosan 

fejleszti a 

foglalkozásokon 

résztvevők motoros 

képességeit. 

Gyorsulási képesség 

fejlesztése. Gyorsaság 

(ciklikus helyzet- és 

helyváltoztatási 

gyorsaság) fejlesztése. 

Gyorsasági 

állóképesség 

fejlesztése 

Teljesen önállóan   

 

3.4.5.6 A tantárgy témakörei 

3.4.5.6.1 Motoros képességfejlesztés II. – 72/72 óra 

Általános erőfejlesztés 

Speciális erőfejlesztés 

Pozitív dinamikus (legyőző) erőfejlesztés 

Negatív dinamikus (fékező) erőfejlesztés 

Statikus (izometriás) erőfejlesztő gyakorlatok 

Intermediális (izokinetikus) erőfejlesztő gyakorlatok 

Maximális erő fejlesztése 

Gyorsasági erő fejlesztése 

Állóképességi erő fejlesztése 

A reagálás gyorsaságának fejlesztése 
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A mozdulatgyorsaság (aciklikus mozgásgyorsaság) fejlesztése 

Gyorsulási képesség fejlesztése 

Gyorsaság (ciklikus helyzet- és helyváltoztatási gyorsaság) fejlesztése 

Gyorsasági állóképesség fejlesztése (Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét 

gyakorlatok és edzésprogramok végrehajtása útján történik.) 

3.4.5.6.2 Edzés (foglalkozás) látogatás, dokumentálás II. – 72/72 óra 

Kezdő és haladó fittségi edzésprogramok megtekintése (fitness-wellness instruktor). 

Fitnesztermek és fitnesz órák látogatása (fitness-wellness instruktor). 

Versenyek látogatása (sportedző). 

Szakmai rendezvények, workshopok látogatása (fitness-wellness instruktor) 

Saját sportágában amatőr sportolók és profi versenyzők edzéseinek megtekintése 

(sportedző) 

Más sportágak/mozgásformák edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése. 

Mérkőzés látogatások során saját sportági jegyzőkönyvek készítése. 

Más sportágak (csapatsportok, sportjátékok) jegyzőkönyv vezetésének elsajátítása. 

Különböző mozgásformák videó elemzése. 

Előre megadott szempontok szerint a mérkőzés látogatások során statisztikák készítése, 

elemzése. (Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes 

feladatait.) 

3.4.6 Gimnasztika II. tantárgy 72/72 óra 

3.4.6.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tananyagtartalmának feldolgozása során a tanulók korábbi ismeretikre alapozva 

megismerkednek a kéziszerrel és egyéb szerekkel végzett gimnasztikai gyakorlatok 

tervezésével, vezetésével. Megismerkednek a korszerű, edzőtermekben használt szerekkel 

(pl. TRX, bosu). Megtanulják hogyan módosítható az egyes gyakorlatok hatása, a terhelés 

szabályozása azok használatával. 

3.4.6.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 
natkozó speciális elvárások 

— 

3.4.6.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés tantárgyon belül: bemelegítés, gimnasztikai gyakorlatok felépítése, 

gyakorlat-vezetési módszerek, gimnasztikai szaknyelv ismerete. Az edzéselmélet 
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tantárgyon belül: a mozgások szerkezeti elemei, a terhelés összetevői, a külső terhelés 

szabályozási lehetőségei. Az anatómiai-élettani ismeretek tantárgyon belül: emberi test 

felépítése, izomműködés típusai antagonista-szinergista működés, ízületek felépítése, 

típusai. 

3.4.6.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.6.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Pontosan és 

közérthetően 

használja a 

szaknyelvet. 

Szükség esetén 

rajzírást alkalmaz 

A gimnasztika 

szakleírása és a 

gyakorlatok 

ábrázolása. 

Gimnasztikai 

szaknyelv 

alapelveinek 

ismerete. Rajzírás 

jelrendszerének 

alkotóelemei 

Teljesen önállóan 

Nyitott más 

mozgásformák 

ismeretanyagának 

befogadására. 

Együttműködő, 

mert a csoportos 

foglalkozásokon a 

résztvevők igényét 

figyelembe kell 

lennie. Egyes 

sporttevékenységek 

gyakorlása 

balesetveszélyt 

jelenthet, ezért jól 

elő kell készítenie 

foglalkozásokat. 

Kreatív és önálló a 

gyakorlatok 

tervezése során. A 

szabályismeretek 

tudatában "Fair 

Play" szellemű. 

Rugalmas az 

interperszonális 

kapcsolatokban, 

mert emberekkel 

foglalkozik. 

  

Változatosan 

alkalmazza a 

gyakorlatokat a 

terhelési összetevők 

ismeretében. 

Gyakorlatok 

tervezése, 

gyakorlatok 

variálása és 

kombinálása. 

Gyakorlatok 

kiindulóhelyzetének 

változtatási 

lehetőségei. 

Gyakorlatok 

mozgásütemének 

változtatási 

lehetőségei.  

Terhelési mutatók 

változtatási 

lehetőségei 

kéziszerek 

használatával 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Elemzi a 

mozgásokat és 

felismeri a 

mozgásokat 

létrehozó izmokat. 

Gyakorlatelemzés 

jelentése. Az ember 

nagy 

izomcsoportjai. 

Antigravitációs 

izmok jelentése. 

Ízületi mozgások 

fajtái.  

Célgimnasztika 

jelentése 

Teljesen önállóan   

Szakszerűen és 

hatékonyan 

irányítja a 

gyakorlatok 

végrehajtását. Ki 

tudja választani a 

körülmények 

együttes 

mérlegelését 

követően a 

megfelelő 

gyakorlatvezetési 

módszert 

Gyakorlatvezetési 

módszerek. Verbális 

ismertetés (szóbeli 

közlés) módszerei. 

Vizuális közlés, 

ismertetés 

(megmutatás 

módszere, 

szemléltetés) 

módszere. Vegyes 

gyakorlatközlési 

módszerek 

Teljesen önállóan   

Az edzés 

(foglalkozás) 

feladatához 

igazodó, szakszerű 

levezetést alkalmaz. 

Edzés végi 

levezetés folyamata 
Teljesen önállóan   

3.4.6.6 A tantárgy témakörei 

3.4.6.6.1 Kéziszerrel- és egyéb szerrel végzett gyakorlatok - 72/72 óra 

Erősítő hatású kézisúlyzós gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, 

hát-, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Erősítő hatású gimnasztikai labdás gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, 

váll-, hát-, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Erősítő hatású rugalmas ellenállásossal, gumikötéllel végzett gyakorlatok megismerése, 

tervezé-se, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Felfüggesztéses eszközzel, TRX-szel végzett erősítő hatású gyakorlatok megismerése, 

tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Páros és társas gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-,  mell-, 

törzs-, lábizom erősítő hatású gyakorlatok) 

Zsámoly és padgyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, 

törzs-, lábizom erősítő hatású gyakorlatok) 

Bordásfal gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-, 

lábizom erősítő gyakorlatok) 

Ugró kötél gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-, 

lábizom erősítő gyakorlatok) 
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Medicin labda gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-,  

törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Erőfejlesztő gépekkel, csigás szerkezetekkel végzett erősítő hatású gyakorlatok (kar-, 

váll-, hát-, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Bot gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása. 

Egyéb eszközzel (pl. bosu, "hajókötél") végzett gyakorlatok megismerése, tervezése, 

rajzírása. 

3.4.7 Kommunikáció tantárgy 72/72 óra 

3.4.7.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja a kommunikációs készség szakmaspecifikus fejlesztése, 

szituációhoz kötött megfelelő és tudatos alkalmazása. A szövegértési és szövegalkotási 

készségek fejlesztése annak érdekében, hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a 

tanuló képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció megfelelően kiválasztott 

eszközeinek célirányos használatára a kommunikációs helyzetnek (tér, idő, cél, 

résztvevők) megfelelően. Az asszertív kommunikációs eszközök ismerete és alkalmazása 

az interakció során. 

3.4.7.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.4.7.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyon belül: kommunikációs alapismeretek, 

beszédhelyzetek, dramatikus játékok, retorikai ismeretek témakörökhöz. A 

Sportpszichológia tantárgyon belül: agresszív, passzív és asszertív viselkedés témakörhöz. 

3.4.7.4 A képzés órakeretének legalább 10%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.7.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 
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Önállóan, vagy 

másokkal 

együttműködve a 

tanuló célirányosan 

és az adott 

szituációnak 

megfelelően 

használja az 

asszertív 

kommunikáció 

eszközeit. 

Kapcsolatot teremt 

környezetével. 

A verbális és 

nonverbális 

kommunikáció 

fogalma, tényezői, 

funkciói. A nyelvi és 

nonverbális 

kifejezőeszközök 

ismerete, 

értelmezése, 

retorikai 

alapfogalmak. 

Teljesen önállóan 

Az elsajátított 

szövegértési és 

szövegalkotási 

készségeket a 

gyakorlatban 

alkalmazza. Az 

információt 

hatékonyan 

befogadja, 

magatartásával 

segíti a 

kommunikációs 

folyamatot. Az 

érvelés és a cáfolat 

módszereit 

alkalmazza 

vitahelyzetben, 

képes a saját és a 

többi résztvevő 

érdekeit felismerni, 

elkülöníteni, 

értékelven 

kommunikálni. A 

sportszakemberi 

szerepnek 

megfelelően vesz 

részt a foglalkozása 

során jellemző 

interakciókban. 

  

Ismerteti és 

alkalmazza a 

kulturált vita 

szabályait, 

álláspontja mellett 

logikusan érvel, 

vitapartnereivel 

nyitottan, 

tisztelettudóan 

kommunikál 

Az asszertív 

kommunikáció 

retorikai eszközei, az 

érvelés technikái. 

Teljesen önállóan   

Felismeri, értelmezi 

a gyakorlati 

szituációkban 

megjelenő 

kommunikációs 

elemeket. A 

szituációnak 

megfelelő nyelvi 

eszközökkel 

kommunikál. 

Az alkalmazható 

kommunikációs 

formák, műfajok 

(személyes/csoportos 

beszélgetés, 

megbeszélés; terv; 

beszájük majdmoló; 

értekezlet; utasítás 

stb.) ismerete 

Teljesen önállóan 

Online videókban 

azonosítja a 

kommunikációs 

elemeket. 

3.4.7.6 A tantárgy témakörei 

3.4.7.6.1 A kommunikáció szerepe és alapformái -10/10 óra 

Kommunikáció fogalma, tényezői, funkciói, és mellékfunkciói. 

Nem nyelvi kifejezőeszközök alkalmazásának lehetőségei: az élőszó zenei 

kifejezőeszközei, a nonverbális kommunikáció által közvetített jelzések értelmezése. 

A testbeszéd, a térközszabályozás szerepe a kommunikációs folyamatban, értelmezése 

és tudatos alkalmazása különféle kommunikációs helyzetekben. 

A gyakorlatban megjelenő nem nyelvi kifejezőeszközök értelmezése és elemzése 

(például kép- és hanganyag alapján). 

Kommunikáció típusai, azok jellemzői: személyes, csoportos, nyilvános és 

tömegkommunikáció. 

Beszédhelyzetek megítélése; a megfelelő stílus és magatartás értelmezése, alkalmazása. 
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Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

3.4.7.6.2 Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a kommunikációs 
folyamatokban - 26/26 óra 

Az asszertív kommunikáció fogalma. 

Az asszertív kommunikáció jellemzői, nyelvi és nem nyelvi formái. 

Az információ hatékony befogadása, értelmezése, a szituációnak megfelelő 

önérvényesítés. 

Az asszertív meggyőzés retorikai eszközei, érvelési technikái, 

A megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazása az érzelmi és értelmi hatáskeltésre. 

A kulturált vita felépítése, szabályai, az érvelési és a cáfolat módszerei, a hatásos 

előadás- mód eszközei, szemléltetésének módjai (bemutatás, prezentáció stb.) 

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és szövegfonetikai 

eszközök) és nem nyelvi kifejezésbeli eszközeinek alkalmazása különféle 

szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés különböző formáiban. 

3.4.7.6.3 A szakmaspecifikus interakciók hatékony kezelése - 36/36 óra 

A szakmaspecifikus interakciók során megjelenő szituációk (edző-sportoló; oktató-

ügyfél; edző-sportszervezet; edző-nyilvánosság; edző-tanintézmény stb.), színterek 

(edzés, versenyhelyzet, egyesület, média, iskola stb.) ismerete. 

Az alkalmazható kommunikációs formák, műfajok (személyes/csoportos beszélgetés, 

megbeszélés; terv; beszámoló; értekezlet; utasítás stb.) ismerete. 

A sportolók motiválása, véleményformálás, reflektálás a fennálló kommunikációs 

tényezők figyelembevételével, a megismert kommunikációs technikák alkalmazásával. 

A gyakorlati szituációk, a megjelenő kommunikációs elemek felismerése, értelmezése, 

elemzése (például filmbejátszás alapján) 

3.4.8 Sportszervezési ismeretek tantárgy 72/72 óra 

3.4.8.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A fő cél, hogy a tanulók megismerjék a sportszervezés elméleti alapjait, a hazai és a 

nemzet- közi sportélet szervezeti struktúráját. Képet kaphatnak a szervezetek típusairól a 

verseny-, rekreációs sport és az intézményes testnevelés felépítéséről. Ezekre a 

tapasztalatokra alapozva ismereteket szereznek sportrendezvények és események 

szervezésének mentéről, jellegzetességeiről, módszertanáról. 

3.4.8.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



 

— 

3.4.8.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

3.4.8.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.8.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Ismerteti a hazai 

sportélet területeit, 

szervezeti hátterét, 

az egyes 

szervezetek 

kapcsolati 

hálózatát, az 

intézményi 

testnevelés 

rendszerét, 

fentiekben elhelyezi 

saját intézményét. 

A szervezeti háttér 

felépítése, az 

egyesületi rendszer. 

A hazai testnevelés 

rendszere, 

irányítása és 

felügyelete 

Teljesen önállóan 

Intézményi, 

egyesületi 

sportversenyek 

szervezésében 

tevékenyen részt 

vállal, 

tapasztalatokat 

gyűjt, feladatkörén 

belül gyakorolja a 

funkciónak 

megfelelő vezetési 

attitűdöket. Képet 

alkot egyesülete, 

iskolája 

sportszervezeti 

felépítéséről. 

Magas fokú 

szervezőkészséggel 

kell rendelkeznie, 

mert a 

sportprogramok 

előkészítése, 

lebonyolítása ezt 

kívánja 

  

Ismerteti a 

sportesemények 

típusait, tisztában 

van az ezek során 

felmerülő 

szervezőmunka 

menetével, 

dokumentációjával. 

A sportesemények 

típusai 
Teljesen önállóan   

Részt vesz 

rendezvények, 

tanfolyamok 

szervezésében. 

Sport és rekreációs 

rendezvények, 

események 

szervezési modellje 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
  

3.4.8.6 A tantárgy témakörei 

3.4.8.6.1 A magyar testnevelés és sport területei és szervezetei - 24/24 óra 

A sport szerkezete és felépítése nemzetközi viszonylatban. 

Az intézményes testnevelés rendszere 
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Óvodai testnevelés. 

Iskolai testnevelés , mindennapos testnevelés 

A felsőoktatási intézmények testnevelése 

Az iskolai testnevelés irányítása és felügyelete 

Állami és önkormányzati szerepvállalás a sportban 

A magyar sport irányítási, igazgatási rendszere. 

3.4.8.6.2 Sportesemények szervezése - 48/48 óra 

A sportesemények, sportrendezvények típusai és módszertana. 

A sportprogramok szerkezete 

A sportprogramok létrehozásának és szervezésének szempontjai és módszertani 

kérdései. 

Az eseményszervezés folyamata, dokumentumai. 

3.4.9 Sporttörténet tantárgy 72/72 óra 

3.4.9.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A sporttörténet tantárgy tanításának a célja, az általános érdeklődés felkeltése a sokszínű 

sportágak iránt. A kiemelt sportágak kialakulásának és fejlődésének a bemutatása az ókori 

olimpiai játékoktól napjainkig. A sportban kialakított szabályrendszer megismerésén 

keresztül, a fair play szellemiség megerősítése. A kiemelt sportágak technikai és taktikai 

ismereteinek elsajátításával szakmai tudástár bővítése. Más sportszakmai tantárgyak (pl. 

edzéselmélet, gimnasztika) ismeretanyagának felhasználása, alkalmazása. 

3.4.9.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.4.9.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A történelem tantárgyon belül: az ókori és újkori olimpiák története, az olimpiai eszme. 

3.4.9.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.9.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Időben elhelyezi és 

bemutatja az 

olimpia 

kialakulását, 

történetét. 

Ókori olimpiai 

játékok. Újkori 

olimpiai játékok. 

Magyar sportolók 

eredményei az 

olimpiákon. A sport 

és a művészet 

kapcsolata. 

Paralimpia 

Teljesen önállóan 

Munkájára 

szakmailag igényes 

és törekszik az új 

sportági ismeretek 

megszerzésére. 

Nyitott az egyéb 

sportszakmai 

területeken szerzett 

értesülések 

összekapcsolására. 

Azonosul a fair play 

szellemiségével. 

Törekszik a 

sportágak 

szabályrendszerének 

a betartására. 

Kellően érdeklődő a 

sportjátékok taktikai 

összetevőinek a 

megismerésére. 

  

Ismerteti a 

sportjátékok 

kialakulásának 

történetét, 

legfontosabb 

szabályait. 

Kosárlabda 

jellemzése. 

Labdarúgás 

jellemzése. Röplabda 

jellemzése. 

Kézilabda jellemzése 

Teljesen önállóan   

Ismerteti az atlétika 

versenyszámait, 

jellemzőit. 

Az atlétikai 

futószámok 

jellemzése. Az 

atlétikai ugrószámok 

jellemzése. Az 

atlétikai 

dobószámok 

jellemzése. 

Teljesen önállóan   

Ismerteti a sportági 

mozgásanyag alap- 

technikáit. 

Képességfejlesztés 

lehetőségei a torna 

sportágban. Női és 

férfi tornaszerek 

mozgásanyagának 

jellemzői 

Teljesen önállóan   

Ismerteti a sportági 

mozgásanyag 

alaptechnikáit. 

Képességfejlesztés 

lehetőségei az 

úszásban. 

Úszásnemek 

jellemzői. Az úszás 

higiénéje, a vízből 

mentés 

Teljesen önállóan   

Ismerteti a 

szabadidős 

sportágak 

jelentőségét 

A túrázás, téli 

sportok, vízi sportok 

jellemzői 

Teljesen önállóan   

Ismerteti a sportági 

mozgásanyag 

alaptechnikáit 

A képességfejlesztés 

lehetőségei a 

küzdősportokban, a 

grundbirkózás 

jellemzői 

Teljesen önállóan   

Felismeri és elemzi 

a kiemelt sportágak 

technikai elemeit. 

A kiemelt sportágak 

technikai elemeinek 

ismerete. 

Teljesen önállóan   
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3.4.9.6 A tantárgy témakörei 

3.4.9.6.1 Olimpiatörténet - 20/20 óra 

Az ókori olimpiák kialakulása, eszmerendszere (kalokagathia). 

Az ókori olimpiák helyszínei, versenyzői, versenyszámai. 

Az ókori olimpiák hanyatlása. 

Az olimpiai eszme újjászületése, az újkori olimpiák kialakulása, magyar vonatkozásai. 

Az olimpiai eszme, a NOB és a MOB szerepe az eszme ápolásában. 

Az olimpia jelképei. 

Az újkori olimpiák történetének fordulópontjai. 

Kiemelkedő magyar eredmények, sportágak. 

A paralimpia. 

3.4.9.6.2 Sportági ismeretek - 52/52 óra 

Az alapsportágak története (atlétika, úszás, torna), hazai és nemzetközi szervezeti 

felépítése, kiemelkedő alakjai. 

A sportjátékok története (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda), hazai és 

nemzetközi szervezeti felépítése, kiemelkedő alakjai. 

A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában. 

A testmozgás, a sport szerepe a személyiség fejlesztésében 

Az iskolai testnevelés célja és feladatai 

Az atlétika jelentősége az ember életében. 

A torna oktatásának fontossága az iskolai testnevelésben. 

Az úszás jelentősége az ember életében. 

Egy természetben űzhető sportág bemutatása. 

A ritmikus gimnasztika szerepe a harmonikus mozgás kialakításában. 

A küzdősportok és az önvédelem. 

3.5 Sportedzői és sportszervezési ismeretek megnevezésű tanulási 
terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 1006/971 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanítási terület biztosítja a sportedző-sportszervező szakmát tanulók számára azokat az 

ismereteket, amelyek lehetővé teszik, hogy gyakorlati tevékenységük során megfelelő 

tudományos alapokra támaszkodva tervezzenek meg és vezessenek saját sportágukban 

edzéseket, versenyeztessék sportolóikat. Szervezési, vezetési, jogi, marketing és 
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közgazdasági ismereteik segítségével sportvezetőként részt vegyenek egy sportszervezet, 

szövetség munkájában, irányítsanak egy sportlétesítményt. 

3.5.1 Sportági alapok tantárgy 413/403 óra 

3.5.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy az anatómiai-élettani, terhelésélettani, edzéselméleti és 

gimnasztikai alapfogalmakra alapozva a tanulók átfogó képet kapjanak a bemelegítés, a 

gimnasztika, a motoros képességfejlesztés és a levezetés módszertanáról, képesek legyenek 

az egyes motoros képességeket fejlesztő gyakorlatok tervezésére és vezetésére, illetve azok 

ellenőrzésére saját sportágukban. Az előzetes ismeretekre támaszkodva legyenek képesek 

meg- tervezni és megtartani edzés-részeket, képességfejlesztő foglalkozásokat. Életkornak, 

nemnek, előképzettségnek megfelelő módszerekkel oktassanak sportági mozgásformákat 

3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.5.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az edzéselmélet tantárgyon belül: az edzés szerkezeti elemei, jellemzői, a motoros 

képességek fogalma, csoportosítása és szenzitív időszakai; motoros képességek 

felmérésére szolgáló eljárások és fejlesztésére szolgáló edzésmódszerek; pulzus célzónák 

és terhelés kapcsolata. A gimnasztika tantárgyon belül: a gimnasztika mozgásanyaga, a 

bemelegítés blokkjai, a gimnasztikai gyakorlatok hatásmechanizmusa. Az anatómiai-

élettani ismere- tek tantárgyon belül: az emberi test felépítése és működése, különös 

tekintettel a mozgató, keringési és légzőrendszerre; a mozgástanulás élettani alapjai, 

szabályozási kérdései. A terhelésélettan tantárgyon belül: az egyes szervrendszerek 

adaptációs folyamatai. 

3.5.1.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Bemelegítés során 

elkülöníti annak 

blokkjait. 

Bemelegítés 

mozgásanyaga, 

blokkjai 

Teljesen önállóan 

Felelősen, szakmai 

alapon tervez és tart 

általános  és 
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Saját sportágában a 

módszertani 

elveknek megfelelő 

mozgásformákat 

tervez és oktat 

Saját sportág 

mozgásanyaga, 

mozgásformák 

oktatásának 

módszertana 

Teljesen önállóan 

speciális 

bemelegítést. 

Szakmailag 

megalapozott 

gyakorlatokat állít 

össze és vezet le. A 

balesetvédelmi és 

egészségtani 

szabályokat, 

törvényszerűségeket 

betartja gyakorlati 

munkája során. 

Gyakorlati munkája 

során segítőkész a 

foglalkozást tartó 

tanulótársával 

szemben. 

  

Adekvát, életkori 

sajátosságokhoz 

igazodó 

bemelegítést vezet. 
Életkori 

sajátosságok, 

motoros 

képességek, 

motoros 

képességfejlesztő 

módszerek, 

szenzitív 

időszakok. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
  

Életkorhoz, 

szenzitív 

időszakokhoz 

igazodó 

kondicionális, 

koordinációs 

képesség és ízületi 

mozgékonyságot 

fejlesztő 

gyakorlatokat 

tervez és vezet 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
  

A tanult ismérvek 

alapján felismeri a 

tehetséges 

sportolót. 
A tehetség fogalma, 

ismérvei. A 

sportbeli 

kiválasztás 

kritériumai 

Teljesen önállóan 

Prezentációt készít 

a feladat tartalmi és 

formai 

kritériumaihoz 

igazodva. 

A kiválasztás 

kritériumait a 

tehetség 

ismérveihez 

igazítja. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Adatokat rögzít, 

csoportosít és 

összegez. 

Saját sportágában a 

módszertani elvek- 

nek megfelelő 

taktikát tervez és 

oktat. 

Sportági taktika, 

oktatási módszerta- 

na. 

Teljesen önállóan   

3.5.1.6 A tantárgy témakörei 

3.5.1.6.1 Kondicionális képességfejlesztés és az életkor kapcsolata - 36/36 óra 

Erőfejlesztés az óvodás és kisiskolás korban. 

Erőfejlesztés a serdülőkorban. 

Erőfejlesztés ifjú- és felnőttkorban. 

Állóképesség-fejlesztés az óvodás és kisiskolás korban. 

Állóképesség-fejlesztés a serdülőkorban. 

Állóképesség-fejlesztés ifjú- és felnőttkorban. 

Gyorsaság-fejlesztés az óvodás és kisiskolás korban. 
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Gyorsaság-fejlesztés a serdülőkorban. 

Gyorsaság-fejlesztés ifjú- és felnőttkorban. 

3.5.1.6.2 Koordinációs képességek fejlesztése - 36/36 óra 

A térbeli tájékozódó képesség fejlesztésének gyakorlata. 

Az egyensúlyozó képesség fejlesztésének gyakorlata. 

A ritmusképesség fejlesztésének gyakorlata. 

A reagáló képesség fejlesztésének gyakorlata. 

A mozgásérzékelés fejlesztésének gyakorlata. 

A gyorsasági és állóképességi koordinációs képesség fejlesztésének gyakorlata. 

3.5.1.6.3 Az ízületi mozgékonyság fejlesztése - 20/20 óra 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztésére szolgáló gyakorlatok. 

A fejlesztés szenzitív időszakai. 

3.5.1.6.4 A bemelegítés módszertana - 24/24 óra 

A bemelegítés általános jellemzői, blokkjai. 

A bemelegítés jellemzői az óvodás korban. 

A bemelegítés jellemzői a kisiskolás korban. 

A bemelegítés jellemzői a serdülőkorban. 

Bemelegítés az ifjú- és felnőttkorban. 

3.5.1.6.5 Levezetés, relaxáció - 10/10 óra 

A levezetés jelentősége, módjai. 

A relaxáció funkciója, lehetőségei. 

3.5.1.6.6 Saját sportágra jellemző motoros képességek - 130/130 óra 

Saját sportágára jellemző motoros képességek oktatása, módszertana. 

Sportág-specifikus motoros képességfejlesztő foglalkozások tartása. 

3.5.1.6.7 Sportági mozgásformák oktatása - 157/147 óra 

Sportági alaptechnikák oktatásának módszertana. 
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Sportág-specifikus mozgásformák oktatása 

Sportági taktika, stratégia oktatási módszertana 

3.5.2 Sportági szakismeretek tantárgy 217/217 óra 

3.5.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A sportági szakismeretek tantárgy célja, hogy a leendő sportszakemberek kellő elméleti és 

gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az edzés tervezésében, szervezésében és 

levezetésében. Hitelesen kommunikáljanak az edzői szerepre jellemző interakciókban, 

támogató, nyugodt hátteret biztosítson tanítványai számára. A pedagógiai és a 

pszichológiai elveket betartva oldja meg feladatait. 

3.5.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.5.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A kommunikáció tantárgyon belül: kommunikáció folyamata, szereplői, edzői interakciók, 

az asszertív kommunikáció jellemzői. A pedagógia tantárgyon belül: a nevelés- oktatás 

folyamata, az edzői szerepek, az edző-sportoló kapcsolat jellemzői. A pszichológia 

tantárgyon belül: a sporttevékenység pszichológiai jellemzői. 

3.5.2.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

A módszertani 

elvek 

figyelembevételével 

szervez edzéseket, 

edzésidőszakokat. 

Az edzéstervezés 

alapelvei. 
Teljesen önállóan 

Felelősen, 

tudatosan készül 

elméleti és 

gyakorlati 

feladataira. 

Törekszik a pontos, 

módszertani 

elvekhez igazodó 

feladatmegoldásra. 

Internetes forrásból 

információkat gyűjt 

és csoportosít. 

Precízen végzi 

adminisztrációs 

feladatait. 

Edzésdokumentu- 

mok. 
Teljesen önállóan   
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Megadott 

szempontok alapján 

objektíven értékeli 

a társ gyakorlati 

tevékenységét. 
Önreflexió, 

értékelés elvei. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Objektíven, segítő 

szándékkal értékeli 

mások és saját 

gyakorlati 

munkáját. 

Online forrásokat, 

videókat, 

esettanulmányokat 

keres a témához 

kapcsolódóan 

Megadott 

szempontok alapján 

objektíven értékeli 

saját gyakorlati 

tevékenységét. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
  

Adott partnerrel 

hiteles 

kommunikál. Kommunikáció 

alapelvei, vezetési 

stílusok ismerete 

Teljesen önállóan   

Támogató 

magatartást tanúsít 

a sportoló iránt 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
  

 

3.5.2.6 A tantárgy témakörei 

3.5.2.6.1 Az edzés tervezése, adminisztrációja - 35/35 óra 

Az edzés tervezésének módszertana. 

Edzésrészek tervezése. 

Edzések tervezése. 

Edzésidőszakok tervezése. 

Edzésdokumentáció, edzésnapló. 

3.5.2.6.2 Az edzés szervezési feladatai - 28/28 óra 

Feladatok az edzés előtt (létszám, sporteszközök, pálya összeállítása). 

Az edző helyezkedése. 

Alakzat kialakítása. 

Csapatok, csoportok kialakításának lehetőségei, elvei. 

Feladatok az edzés végén. 

3.5.2.6.3 Az edző elemző munkája - 77/77 óra 

Az ellenfél feltérképezése. 

Edzések hospitálása adott szempontok alapján. 

Verseny/mérkőzés elemzése adott szempontok alapján. 

Edzést tartó társ értékelése. 
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Saját edzés értékelése. 

3.5.2.6.4 Az edzői kommunikáció, viselkedés - 77/77 óra 

Az edzői szerep jellemzői. 

Viselkedés az edzésen, hibajavítás, értékelés. 

Kommunikáció a versenyzővel. 

Kommunikáció a szülőkkel. 

Kommunikáció a sportvezetőkkel, szponzorokkal. 

3.5.3 Pedagógia tantárgy 72/62 óra 

3.5.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók alapos, széles körű elméleti tudásra épülő tapasztalatokat 

szerezzenek a sportolók nevelésének, felkészítésének, versenyeztetésének pedagógiai 

vonatkozásairól. 

3.5.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.5.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

3.5.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Ismerteti a nevelés 

alapfogalmait, 

megfogalmazza a 

nevelés alapelveit. 

A nevelés alapfo- 

galmai (nevelés, 

oktatás, képzés, 

ismeret stb. A 

nevelés alapelvei 

Teljesen önállóan 

Céltudatosan készül 

az edzői szerepre. 

Reflektíven elemzi 

tevékenységét. 

Igénye van a 

Online források 

kutatása böngésző 

program 

segítségével. 
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Felismeri az edzői 

szerepet erősítő 

személyiségjegyeket. 

Edzői kompetenci 

ák, edzői szerepek. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

szakmai fejlődésre. 

Felelős és igényes 

munkát végez 

egyéni, páros és 

csoportfeladatok 

során egyaránt. 

  

Azonosítja az edzői 

vezetési stílusokat 
Sport és erkölcs 

fogalma, vezetési 

stílusok ismerete 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
  

Összefüggéseket talál 

a vezetési stílusok és 

az edzői sikeresség 

között. 

Irányítással   

A tanult ismérvek 

alapján felismeri a 

tehetséges sportolót. 

A tehetség fogalma, 

ismérvei. A 

sportbeli 

kiválasztás 

kritériumai 

Teljesen önállóan 

Prezentációt készít 

a feladat tartalmi és 

formai 

kritériumaihoz 

igazodva. 

A kiválasztás 

kritériumait a 

tehetség ismérveihez 

igazítja. 

  
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Adatokat rögzít, 

csoportosít és 

összegez. 

3.5.3.6 A tantárgy témakörei 

3.5.3.6.1 Az oktatás-nevelés folyamata - 12/10 óra 

Alapfogalmak (nevelés, oktatás, képzés, képesség, ismeret, jártasság, készség, 

teljesítményképes tudás) 

A nevelés lehetősége és szükségessége 

A nevelés folyamata 

A nevelés alapelvei, színterei, módszerei és eszközei 

A sportoktatás elmélete és módszertana 

Az életkorok pedagógiája 

3.5.3.6.2 Edzői szerepek - 18/16 óra 

Edzői kompetenciák 

Az edzővel szemben támasztott követelmények (általános műveltség, szakmai 

felkészültség, pedagógiai képességek, erkölcsi követelmények) 

Az edző, mint szocializációs tényező 

Az edző, mint vezető 

Az edző önnevelése 

3.5.3.6.3 Az edző-sportoló kapcsolat jellemzői - 24/20 óra 
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A sport és az erkölcs 

Az edző felelőssége a tanítványok személyiségének formálásában 

Vezetési stílusok, a sikeres edző vezetési stílusa 

Az edző, mint példakép 

Edző-sportoló konfliktushelyzetek és megoldásuk lehetőségei 

3.5.3.6.4 Tehetség, tehetséggondozás - 18/16 óra 

A tehetség fogalma, ismérvei 

A sporttehetség ismérvei 

Kiválasztás-beválás a sportban 

A sporttehetség gondozása 

A kiégés 

A sportágválasztás formái hazánkban. 

3.5.4 Pszichológia tantárgy 72/62 óra 

3.5.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók felkészítése arra, hogy a pszichológia és azon belül a sportpszichológia terén 

felkészülten tudják alkalmazni az elméleti ismereteket, valamint a témában történt 

kutatások eredményeit. 

3.5.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.5.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

3.5.4.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Gyakorlati 

tevékenysége során 

adekvátan használja 

a pszichológia 

alapfogalmait. 

Személyiség, 

szocializáció, tanulás, 

viselkedés, cselekvés 

Teljesen önállóan 

Tevékenysége 

során figyelembe 

veszi a sportolók 

pszichológiai 

sajátosságait, 

életkori pszichés 

jellemzőit. 

Tisztában van az 

edzői szerep 

sajátosságaival, 

felelősségével. 

Internetes forrásból 

információkat gyűjt 

és csoportosít. 

Tudatosan 

alkalmazza a 

személyiség 

megismerésének 

különböző 

módszereit. 

Személyiségjellemzők 
Instrukció alapján 

részben önállóan 
  

Felismeri az adott 

életkorra jellemző 

viselkedészavaro- 

kat. 

Viselkedészavarok 

típusai, okai 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Online forrásokat, 

videókat, 

esettanulmányokat 

keres a témához 

kapcsolódóan 

Érvel a sport 

pozitív hatásai 

mellett. 

A sport 

személyiségfejlesztő 

hatásai, pszichológiai 

sajátosságai 

Teljesen önállóan   

Tervező munkája 

során figyelembe 

veszi a sportolói 

csoport 

pszichológiai 

sajátosságait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
  

A tanult 

módszerekkel 

feltérképezi a 

csoport szerkezetét, 

dinamikáját. 

Társas interakciók 

jellemzői, 

csoportszerkezet, 

csoportdinamika 

Teljesen önállóan   

A tanult technikák 

segítségével 

konfliktusokat 

kezel 

A konfliktuskezelés 

formái 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
  

3.5.4.6 A tantárgy témakörei 

3.5.4.6.1 A személyiség jellemző jegyei - 30/26 óra 

Alapfogalmak (személyiség, szocializáció, tanulás, viselkedés, cselekvés) 

A megismerő tevékenység 

Személyiség-jellemzők és lelki egészség az egyes életszakaszokban 

Gyakori viselkedészavarok és pszichés problémák 
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3.5.4.6.2 A sporttevékenység pszichológiai jellemzői - 42/36 óra 

A sporttevékenység pszichológiai sajátosságai és személyiségfejlesztő hatása 

A cselekvések ösztönző, szervező és végrehajtó szabályozása 

A társas interakciók folyamata és befolyásoló tényezői 

Csoportszerkezet, csoportdinamika, csoportvezetés 

Konfliktuskezelés 

3.5.5 Sportjog tantárgy 31/36 óra 

3.5.5.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A sportjog tantárgy tanításának alapvető célja az, hogy a leendő sportszakemberek 

tájékozottak legyen a sporthoz kapcsolódó jogszabályok rendszerében. Megismerjék a 

polgári jog alapvetéseit, tisztában legyenek a sportoló jogállásával, a sportszervezetek és 

saját sportáguk országos szakszövetségének felépítésével, feladataival, jogi 

szabályozására. 

3.5.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.5.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

3.5.5.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.5.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Értelmezi a sportra 

vonatkozó 

rendelkezéseket a 

jogszabályi 

hierarchia 

rendszerében. 

Jogszabályi 

hierarchia, 

jogszabály hatálya, 

érvényessége, 

alkalmazása. 

Teljesen önállóan 

Törekszik a jogi 

szaknyelv pontos és 

szakszerű 

használatára. 

Törekszik a pontos 

és precíz 
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Ismerteti és 

tanulmányai során 

figyelembe veszi a 

személyiségi 

jogokat. 

Polgári jogviszony, 

személyiségi jog. 
Teljesen önállóan 

munkavégzésre. 

Érti a jogi 

szabályozás 

jelentőségét. Jogi 

fogalmak 

magabiztosan 

kezel, szituációhoz 

illően használ. 

  

Felismeri a 

sportolók jogi 

státuszának és 

életvitelüknek 

összefüggéseit. 

Sportoló, 

sporttevékenység 

fogalma, sportoló 

jogi státusza. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
  

Gyakorlati feladatai 

során felhasználja a 

sportszervezetekről 

szerzett ismereteit. 

Sportoló, 

sporttevékenység 

fogalma, sportoló 

jogi státusza. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Online 

jogszabálytárban 

megfelelő jogi 

forrásokat keres és 

értelmez. 

Gyakorlati feladatai 

során felhasználja a 

sportszervezetekről 

szerzett ismereteit. 

Sportszervezet 

fogalma, 

sportegyesület 

jogállása, 

működése. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
  

Szituációs feladatok 

során a szervezeti 

felépítésnek és a 

jogi szabályozásnak 

megfelelően 

kommunikál saját 

sportági 

szakszövetségével 

Sportszövetség 

fogalma, feladatai, 

szervezeti 

felépítése, 

szabályozása 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
  

 

3.5.5.6 A tantárgy témakörei 

3.5.5.6.1 Polgári jogi alapismeretek - 9/10 óra 

A jogszabályi hierarchia 

A jogszabály érvényessége, hatálya, alkalmazása 

A jogszabály értelmezése 

Polgári jogviszony 

Személyiségi jogok 

A megbízási szerződés 

3.5.5.6.2 A sporttevékenységre és a sportolóra vonatkozó rendelkezések - 10/12 
óra 

A sportoló fogalma. 

A sporttevékenység fogalma. 
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A sportoló jogállása (amatőr, hivatásos). 

Hivatásos sportoló foglalkoztatási kérdései (kapcsolat a sportszervezetekkel, 

munkaviszony, igazolás, átigazolás) 

Amatőr státusz fogalma 

Amatőr státuszú sportoló jogai és kötelességei 

3.5.5.6.3 Sportszervezetek jogi szabályozása - 7/8 óra 

Sportszervezet fogalma, típusai. 

Sportegyesületek jogi szabályozása (Ptk, egyesülési jog, speciális szabályok). 

A sportvállalkozás 

3.5.5.6.4 Sportszövetségek jogi szabályozása - 5/6 óra 

Sportszövetség fogalma, jellemzői. 

Országos sportági szakszövetség jogállása, tevékenysége (működés feltételrendszere, 

szervezeti felépítés, feladatok, gazdálkodás, felügyelet, megszüntetés). 

A szabadidő szövetségek és a fogyatékosok sportszövetségei. 

Diák- és egyetemi sport sportszövetségei 

3.5.6 Pénzügyi ismeretek tantárgy 31/36 óra 

3.5.6.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy az elméletben elsajátított ismereteket a tanulók fiktív 

vállalkozások alapítása és működtetése közben próbálhassák ki. A vállalkozási 

tevékenység folytatása közben, gyakorlati tapasztalatokat szerezhessenek a vállalkozások 

indításában, a működtetés során pedig valósághű titkársági, áruforgalmi és pénzügyi 

feladatokat lássanak el. A pénzügyi ismeretek végső célja, hogy a tanulók átfogó gyakorlati 

tudásra tegyenek szert, komplex módon tudják értelmezni a vállalkozások működését, 

összefüggéseit. 

3.5.6.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.5.6.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 
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3.5.6.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.6.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Felismeri a 

bizonylatokat, 

értelmezi 

tartalmukat 

Egyes bizonylatok 

felismerése, azok 

helyes kitöltése. 

Bejövő és kimenő 

számlák. Bevételi és 

kiadási 

pénztárbizonylat, 

átutalási bizonylat 

Teljesen önállóan 

Törekszik a 

gyakorlatias és 

nyitott a fiktív 

vállalkozási 

példákon keresztül 

szerzett ismeretek 

befogadásra. 

Munkájára 

szakmailag igényes, 

törekszik a 

legfrissebb 

adózással 

kapcsolatos 

tájékoztatások 

megismerésére. 

Elfogadóan áll 

hozzá és 

alkalmazza a 

sportszervezetekre 

vonatkozó 

gazdasági 

szabályozásokat. 

Törekszik az 

ügyintézési teendők 

és fizetéssel 

kapcsolatos 

határidők pontos 

betartására. 

  

Kezeli és 

adminisztrálja a 

házpénztárt. 

Házipénztár 

működése. Adatok 

rögzítse, 

ellenőrzése. Napi 

zárás készítése 

Teljesen önállóan   

Ismerteti az áfa 

elszámolását. 

Megkülönbözteti a 

bejövő, kimenő 

számlák áfa 

elszámolásban 

betöltött szerepét. 

Az adózás alap- 

fogalmai az áfa 

kapcsán. 

Sportvállalkozás, 

sportegyesület, 

mint adóalany. Adó 

tárgya, levonható és 

fizetendő áfa, 

költségvetés felé 

elszámolandó áfa 

Teljesen önállóan   

Ismerteti a 

foglalkoztatással 

járó közterheket. 

Megkülönbözteti a 

munkáltatót és 

munkavállalót 

terhelő közterheket. 

Biztosítási 

jogviszonnyal járó 

járulékok ismerete, 

számolása 

Teljesen önállóan   

Bérfizetéshez 

kapcsolódó 

számításokat, 

nyilvántartásokat, 

adminisztrációt 

vezet. 

Munkabér fogalma, 

felépítése. Bruttó 

bér, nettó bér. 

Teljesen önállóan   

Megkülönbözteti a 

bevételek és 

kiadások eseteit 

Bevételi 

bizonylatok, kiadási 

bi- 

Teljesen önállóan   

3.5.6.6 A tantárgy témakörei 
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3.5.6.6.1 Pénzügyi bizonylatok kezelése - 3/4 óra 

Bejövő-, és kimenő számlanyilvántartást vezetése, fizetési határidőket kezelése 

Pénzügyi bizonylatok rendszerezése, lefűzése 

3.5.6.6.2 Házipénztár működése - 4/4 óra 

Házipénztár kezelése és adminisztrálása 

Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kitöltése 

Zárás elvégzése egyszerű feladatokon keresztül. 

3.5.6.6.3 Kötelezettségek elszámolása, teljesítése - 8/10 óra 

Áfa, és járulékbevallás értelmezése 

Áfa működése: adó alanya, tárgya, mértéke sportvállalkozás és sportegyesület esetén, 

levonható, fizetendő, költségvetés felé elszámolandó áfa megkülönböztetése 

Készpénzzel vagy átutalással kifizeti a kötelezettségeket. 

Munkabér elemei, járulékai, nyilvántartása 

3.5.6.6.4 Könyvvitel - 5/6 óra 

Könyvvitel alkalmazásának kötelezettségei 

Bevétel-kiadás csoportjai egyszeres könyvvitel esetén 

Az egyes költségcsoportok értelmezése, megkülönböztetése 

3.5.6.6.5 Pénzügyi alapok - 11/12 óra 

A sportszervezetekre vonatkozó pénzügyi és számviteli szabályozások 

A számviteli törvényből adódó főbb kötelezettségek 

Az adótörvényekből adódó főbb kötelezettségek 

Az üzleti vállalkozások pénzügyi döntései 

A vállalkozások pénzforgalmának lebonyolítása 

Finanszírozási, befektetési és beruházási döntések 

3.5.7 Sportmenedzsment és marketing tantárgy 108/93 óra 

3.5.7.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja olyan komplex vezetési és marketing ismeretek elsajátítása, mely segíti a 
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leendő szakembereket a sportszervezetek irányításában, tisztségviselői teendők ellátásában 

és menedzselésében. 

3.5.7.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.5.7.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

3.5.7.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.7.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Felméri és érté-keli 

a működési terüle- 

tén zajló piaci vi- 

szonyokat. 

A sport és a 

rekreációs piac 

általános jellemzői, 

keresleti, kínálati 

viszonyai. 

Teljesen önállóan 

Önálló a piac 

szereplőinek a 

feltérképezésében. 

Kreatív a 

reklámtervezés 

folyamatában. 

Munkájára igényes, 

mert gyakran ez 

dönt a pályázatok 

elbírálásában. 

Elkötelezett és 

kitartó, mert egy 

sportvállalkozás 

beindítása hosszú 

folyamat. 

Rugalmas, mert a 

fogyasztói igények 

folyamatosan 

változnak. 

  

Elemzi a működési 

területen zajló 

sportorientált 

vállalkozások 

jellegét 

A sport és a 

rekreációs 

vállalkozások fő 

tevékenységi 

területei 

Teljesen önállóan   

Részt vesz 

társadalmi 

szervezet 

megalapításában és 

működtetésében. 

Non-profit 

szervezetek 

működése a 

sportban és 

rekreációban. 

Teljesen önállóan   

Közreműködik 

tevékenysége 

pénzügyi alapjainak 

megteremtésében, a 

szponzorok és 

mecénások 

megtalálásában, 

megtartásában. 

Szponzorálás. Teljesen önállóan   
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Ismerteti a 

sportvezetői 

kritériumokat. 

Életkorának és 

képzettségének 

megfelelő 

szervezési 

részfeladatokban 

döntésképes. 

Vezetéselméleti 

alapismeretek 
Teljesen önállóan   

Felméri a 

reklámozás 

lehetőségeket. 

Marketing, 

sportmarketing 

összetevői. 

Teljesen önállóan   

Részt vesz 

sportprogramok 

előkészítésében, 

lebonyolításában. 

Sportprogramok 

szerkezeti felépítése 
Teljesen önállóan   

Figyelemmel kíséri 

a pályázati 

lehetőségeket és 

közreműködik a 

pályázatok 

elkészítésében. 

Pályázatok típusai 
Instrukció alapján 

részben önállóan 
  

3.5.7.6 A tantárgy témakörei 

3.5.7.6.1 Általános vezetési ismeretek - 20/16 óra 

A vezetéselmélet fejlődése 

Főbb vezetés- és szervezéselméleti irányzatok (klasszikus, Weber, Taylor, Fayol, 

napjaink vezetési elméletei) 

3.5.7.6.2 A sportvezetés módszertani alapjai - 36/29 óra 

A sportvezető feladatai. 

A sportvezető funkciói. 

A sportvezető módszerei. 

A sportvezető gazdasági tevékenysége, beszámolási kötelezettsége. 

A sportvezető tekintélye, leggyakoribb hibái. 

A sportvezető gyakorlati tevékenysége. 

3.5.7.6.3 Sportmarketing - 52/48 óra 

A marketing alapfogalmai. 

A marketingmix elemei. 
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A sportmarketing elméleti alapjai. 

A sportmarketing feladata, célja 

A sport, mint termék 

A sportmarketing eszközrendszere 

A szponzorálás és a sportmarketing összefüggése 

Imázs, PR 

Sportszervezetek, sportvállalkozások szervezése, vezetése. 

Szponzoráció és támogatás különbsége. 

Sportesemények és sportszervezetek szponzorálása. 

A sport és az EU. 

Pályázatírás alapvető szabályai. 

A TAO rendszere. 

3.5.8 Számviteli ismeretek tantárgy 31/31 óra 

3.5.8.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy legyenek tisztában a fontosabb költség, bevétel, 

eredmény kategóriákkal. Felelősségteljesen tudjanak következtetéseket levonni a 

gazdálkodásra vonatkozóan a könyveléstől kapott információk és az általuk végzett 

gazdasági számítások elvégzése után. A bevételek tervezésekor tisztában legyenek az 

egyes költségek, adók, eredményre és vagyonra gyakorolt hatásával, igazodjanak el az 

adózás rendszerében. Statisztikai módszerek segítségével legyenek képesek elemezni a 

vállalkozásokat. 

3.5.8.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.5.8.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

3.5.8.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.8.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 

kompetenciák 

Értelmezi a 

vagyonmérleg 

egyes rovatait. 

Felismeri az egyes 

gazdasági 

események hatását 

a mérlegre. 

Mérleg szerkezete, 

felépítése. Mérleg 

összeállítása. 

Eszközök, források 

jelentése. 

Értékelések 

levonása 

Teljesen önállóan 

Következtetéseket 

von le önállóan és 

felelősségteljesen a 

gazdálkodásra 

vonatkozóan. 

Törekszik a 

könyvelésből kapott 

információkból és a 

gazdasági 

számításokból a 

konklúziókat 

levonására. 

Törekszik az adózás 

rendszerében való 

eligazodásra. Szem 

előtt tartja a 

fontosabb költség, 

bevétel, eredmény 

kategóriák 

alakulását. 

Törekszik a 

statisztikai 

módszerek 

segítségével 

elemezni a 

gazdasági 

tevékenységeket. 

  

Kalkulálja, elemzi a 

vállalkozás 

eredményét. 

Eredmény jelentése, 

szerkezete. Az 

eredmény tervezését 

befolyásoló 

tényezők. Az 

eredmény 

levezetésének 

folyamata 

Teljesen önállóan   

Értelmezi az 

eredmény-

kimutatás egyes 

rovatainak 

tartalmát, 

összefüggését, az 

eredmény 

keletkezését. 

Eredmény-

kimutatás 

szerkezete 

Teljesen önállóan   

Figyelemmel kíséri, 

és elemzi a 

költségek alakulását 

Költségek fajtái, 

nagyságát 

meghatározó 

tényezők, 

költséggazdálkodás 

mutatói 

Teljesen önállóan   

Megtervezi a 

várható bevételt és 

kiadásokat. 

A várható bevétel 

és költségek 

tervezésének 

módszerei. 

Teljesen önállóan   

Figyelemmel kíséri 

a vállalkozás 

adófizetési 

kötelezettségeit. 

Adózott eredmény 

levezetésének fo- 

lyamata 

Teljesen önállóan   

3.5.8.6 A tantárgy témakörei 

3.5.8.6.1 A vállalkozás vagyona - 13/13 óra 

Mérleg szerkezete és tartalma 

Mérleg összeállítása. 

Eszközök és források számítása, értékelése, következtetések levonása 
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3.5.8.6.2 A vállalkozás eredménye - 18/18 óra 

Az eredmény keletkezésének folyamata. 

Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők. 

Értékcsökkenés fogalma. 

Értékcsökkenési leírások fajtái: elsősorban lineáris; elszámolhatóságuk, számításuk. 

Az eredmény tervezése: nagyságára, alakulására ható tényezők. 

Az eredmény keletkezése a számviteli törvény által előírt szabályok alapján. 

Az eredmény szerkezete. 

Az eredmény levezetése, egyszerű számításokkal. 

Nyereségadó, osztalék, az adózott eredmény számítása. 

Az összköltségeljárással készített eredménykimutatás szerkezete 

Eredmény-kimutatás sorainak értelmezése, következtetések levonása 

Nyereségadó, osztalék, adózott eredmény felhasználása 

Számlaadási kötelezettség, ÁFA törvény 

3.5.9 Vállalkozási ismeretek tantárgy 31/31 óra 

3.5.9.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a sport vállalkozások indításának 

gyakorlati feladatait. Ismerjék, és megfelelően alkalmazzák a titkársági, áruforgalmi és 

pénz- ügyi feladatokat és bizonylatokat. Betartsák a bizonylati fegyelmet, és pontos, precíz 

munkavégzésre nevelje őket, átfogó képet kapjanak egy vállalkozás működéséről. 

3.5.9.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.5.9.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

3.5.9.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.9.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

Elemzi a működési 

területén zajló piaci 

viszonyokat 

A sport és a 

rekreációs 

vállalkozások fő 

tevékenységi 

területei 

Teljesen önállóan 

Önálló az 

információgyűjtés 

során.  Kockázatot 

vállal, mert egy új 

vállalkozás létrehozása 

bizonytalansággal jár. 

Rugalmas az 

interperszonális 

kapcsolatokban, mert 

emberekkel 

foglalkozik.Numerikus 

gondolkodással 

rendelkezik, mert 

matematikai készség 

szükséges a pénzügyi 

adminisztrációs 

feladatok 

elvégzéséhez. 

Szabálykövető, mert 

az adózási törvények 

mindenkire 

érvényesek. Munkája 

során precíznek és 

pontos. 

  

Ismerteti a 

vállalko- zást 

létrehozásának 

folyamatát. 

Vállalkozási 

formák, részvétel a 

sport és a 

rekreációs 

üzletben. 

Teljesen önállóan   

Betartja a 

tevékenységét 

érintő munkajogi 

szabályokat. 

Munkajogi 

szabályok 

gyakorlati 

vonatkozásai 

Teljesen önállóan   

Munkaszerződést 

köt 

Szakmaspecifikus 

szerződések 

jellemzői 

Teljesen önállóan   

A felelősségi és a 

kártérítési 

szabályok 

tudatában végzi 

tevékenységét. 

Felelősségi és 

kártérítési 

szabályok 

jellemzői. 

Teljesen önállóan   

Betartja a 

tevékenységét 

érintő pénzügyi 

szabályokat. 

Adózási szabályok 

gyakorlati 

vonatkozásai 

Teljesen önállóan   

Felkutatja a 

sportfinanszírozási 

lehetőségeket. 

A sport és a 

rekreáció anyagi 

forrásai 

Teljesen önállóan   

Ellátja a munkája 

során felmerülő 

pénzügyi és 

adminisztratív 

feladatokat. 

A szakmai munkát 

kísérő 

adminisztrációs 

feladatok 

Teljesen önállóan   

3.5.9.6 A tantárgy témakörei 

3.5.9.6.1 Vállalkozás indításának gyakorlata - 7/7 óra 

Vállalkozást létrehozásához kapcsolódó adminisztrációs feladatok. 

A cégbejegyzés folyamata 

Bankszámla nyitása. 

Munkaügyi feladatok. 
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3.5.9.6.2 Munkaügyi gyakorlat - 6/6 óra 

Munkaszerződések. 

Bérfizetéshez kapcsolódó számítások, nyilvántartások. 

Bérfizetéshez kapcsolódó adminisztráció. 

Járulékbevallást elemei. 

Cégarculat elemei 

Árajánlat 

3.5.9.6.3 A sport üzleti kérdései - 6/6 óra 

A sport üzletté válása. 

A sport, mint piac. 

A sport gazdaságtani sajátosságai, a sport és a gazdaság kapcsolata 

Fogyasztói szokások a sportban 

3.5.9.6.4 A vállalkozás formái - 12/12 óra 

A sporttevékenység szervezeti és vállalkozási formái 

A gazdasági tevékenység végzésének lehetőségei a sportban 

A sportfinanszírozás lehetséges formái 

Állami, önkormányzati és egyéb finanszírozási csatornák 

Sportszervezeti modellek 

A vállalkozások stratégiai eszközei 
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20. SPORT ÁGAZATHOZ TARTOZÓ 5 1014 20 02 SPORTEDZŐ (A SPORTÁG 

MEGJELÖLÉSÉVEL) – SPORTSZERVEZŐ SZAKMÁHOZ- A 2 ÉVES ÉS 8 

HÓNAPOS FELNŐTTKÉPZÉS ESETÉN  

1 A SZAKMA ALAPADATAI 

1.9 Az ágazat megnevezése: Sport 

1.10 A szakma megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező 

1.11 A szakma azonosító száma: 5 1014 20 02 

1.12 A szakma szakmairányai: — 

1.13 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.14 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.15 Ágazati alapoktatás megnevezése: Sport ágazati alapoktatás 

1.16 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

2 A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra 

szabadon felhasználható időkeretet (szabad sáv). 

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az 

egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekintve az 

órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanműhelyben, 

termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, 

és minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gyakorlatba 

ágyazottan történő oktatására. 

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a 

témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának 

évfolyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – 

pedig ajánlás. 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan- 

tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak óraszáma évfolyamonként 2 éves és 8 hónapos felnőttképzés esetén 

 
  

 2 éves képzés 8 hónapos képzés 

 
TANTÁRGY neve 

13. 14.  tantárgy 
éves 

óraszáma 

oktatás formája  

éves  
óra 

heti 
óra 

éves 
óra 

heti 
óra 

összesen heti 
óra 

kontakt 
óra 

digitális 
oktatás 

e-
learning 

összesen 

Munkavállalói ismeretek 7 0,19 0  7 0,22 7   7 

Munkavállalói idegennyelv 0  25 0,8 25 0,8   25 25 

Anatómia-élettani ismeretek 58 1,6 0  58 1,87 58   58 

Egészségtan 29 0,8 0  29 0,93 29   29 

Edzéselmélet I. 43 1,2 0  43 1,38 43   43 

Edzésprogramok I. 43 1,2 0  43 1,38  43  43 

Gimnasztika I. 65 1,8 0  65 2,09 45  20 65 

Elsősegélynyújtás 0  25 0,8 25 0,8   25 25 

Funkcionális anatómia 0  25 0,8 25 0,8 25   25 

Terhelésélettan 29 0,8 0  29 0,93 29   29 

Edzéselmélet II. 29 0,8 0  29 0,93 29   29 

Edzésprogramok II. 57 1,58 0  57 1,83  57  57 

Gimnasztika II. 29 0,8 0  29 0,93 29   29 

Kommunikáció 29 0,8 0  29 0,93   29 29 

Sportszervezési ismeretek 29 0,8 0  29 0,93 16 13  29 

Sporttörténet 29 0,8 0  29 0,93   29 29 

Sportági alapok 0  161 5,19 161 5,19 140 21  161 

Sportági szakismeret 0  87 2,8 87 2,8 62 25  87 

Pedagógia 0  25 0,8 25 0,8 25   25 

Pszichológia 0  25 0,8 25 0,8 25   25 

Sportjog 14 0,38 0  14 0,45 14   14 

Pénzügyi ismeretek 14 0,38 0  14 0,45 14   14 

Sportmenedzsment és marketing  0  37 1,19 37 1,19 37   37 

Számviteli ismeretek 0  12 0,38 12 0,38 12   12 

Vállalkozási ismeretek 0  12 0,38 12 0,38 12   12 

összesen 504  434  938  651 159 128 938 
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Képzés megvalósítása 

A felnőttképzési jogviszony keretében 2 éves képzés esetén (36 +31 hét) a tanulási területekhez tartozó óraszámok a nappali 

rendszerű szakmai oktatás óraszámának 40 %-ában kerül meghatározásra. A tanórák kontakt órás formában kerülnek megtartásra. 

A tanórák ütemezése során a képzésben résztvevő heti 2 alkalommal vesz részt az oktatásban (ez egy-egy alkalommal tömbösített 

formában 7 tanóra).  

A felnőttképzési jogviszony keretében 8 hónapos (31 hét) képzés esetében a  tanulási területekhez tartozó óraszámok a nappali 

rendszerű szakmai oktatás óraszámának 40 %-ában kerül meghatározásra. A tanórákat a fenti táblázat beosztása alapján e-learning, 

kontaktóra és digitális oktatás keretében tartjuk. Az ágazati alapvizsgára felkészítés (245 óra)  kontakt óra, digitális oktatás és e-

learning tananyag kiadásával a képzésben résztvevő  önálló felkészülésével történik. A kontakt órák ütemezése heti 3*7 óra 

összesen 651 óra megtartásával történik.  

Ágazati alapvizsga:  

● 2 évfolyamos képzés esetén az I. félév utolsó hónapjában, a félév zárása előtt 

Amennyiben az ágazati alapvizsga elsőre nem sikerül a javítóvizsga lehetőségét is a félév zárása előtt meg kell szervezni. 

● 8 hónapos képzés esetén a 10. tanítási héten kerül megszervezésre. 

Amennyiben az ágazati alapvizsga nem sikerül, egy javítási lehetősége van a vizsgázónak, ami a 13. tanítási héten kerül 

megszervezésre. 

Az ágazati alapvizsga és a javító vizsga pontos időpontját a munkatervben kell meghatározni. 
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3 A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 

3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 7/7óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, 

meghatározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. 

Megtanulja, milyen foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. 

Megismeri, hogy tanulói jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony 

keretében. Megtanulja az ehhez a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A 

tanuló megismeri a munkaválla- láshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges 

alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud. 

3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 7/7 óra 

3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.1.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

3.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.1.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 
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Megfogalmazza 

saját karriercéljait. 

Ismeri saját szemé- 

lyisége jellemvoná- 

sait, annak pozití- 
vumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális megfogalma- 

zására. Megjelené- 

sében igényes, vi- 

selkedésében visz- 

szafogott. Elkötele- 

zett a szabályos 

foglalkoztatás mel- 

lett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 
nyomon követésére. 

 

 

Szakképzési mun- 

kaviszonyt létesít. 

Ismeri a munka- 

szerződés tartalmi 

és formai követel- 
ményeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja az 

álláskeresés mód- 

szereit. 

 

Ismeri a formális és 

informális álláske- 

resési technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes álláskere- 

sési portálokon 

információkat ke- 

res, rendszerez. 

3.1.1.6 A tantárgy témakörei 

3.1.1.6.1 Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismere- te, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak 

rendszere) ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága 

3.1.1.6.2 Munkajogi alapismeretek 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

köz- alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

A tipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 

munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 

turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett 

diákmunka, önkéntes munka 

3.1.1.6.3 Munkaviszony létesítése 

Felek a munkajogviszonyban. 

A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. 

A munkaszerződés. 

A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. 

Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei 
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A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

3.1.1.6.4 Munkanélküliség 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). 

 Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 

Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, 

képzések, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 

3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület (technikus 
szakmák esetén) 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 25/25 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, 

az állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció. 

3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 25/25 óra 

3.2.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek 

álláshirdetés- re jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen 

meg tudják valósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek 

a munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot 

írni és motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően 

megfogalmazni, megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, 

kifejezéseit. 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást 

is beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során 

feltett kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, 

elképzeléseikről, jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, 

gyengeségeiket. Rendelkezzenek megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és 

munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján 

közzétett információkat, és ezzel kapcsolatosan kérdéseket, véleményt tudjanak formálni. 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 
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keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, 

valamint a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit 

aktiválja és a munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott 

idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

3.2.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

3.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.2.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Internetes álláskere- 

ső oldalakon és 

egyéb fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az álláskere- 

séshez használja a 

kapcsolati tőkéjét. 

 

Ismeri az álláskere- 

sést segítő fórumo- 

kat, álláshirdetése- 

ket tartalmazó for- 

rásokat, állásokat 

hirdető vagy állás- 

keresésben segítő 

szervezeteket, mun- 

kaközvetítő ügy- 

nökségeket. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Törekszik kompe- 

tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek hang- 

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és szemé- 

lyes kompetenciái- 

nak fejlesztésére. 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az inter- 

netes böngészőket 

és álláskereső portá- 

lokat, és ezek segít- 

ségével képes 

szakmájának, vég- 

zettségének, képes- 

ségeinek megfelelő- 

en álláshirdetéseket 
kiválasztani. 

 

 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő önéletraj- 

zot fogalmaz. 

 

 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok tar- 

talmi és formai 

követelményeit. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni ön- 

életrajzsablonokat, 

pl. Europass CV- 

sablon, vagy szö- 

vegszerkesztő prog- 

ram segítségével 

létre tud hozni az 

adott önéletrajztípu- 

soknak megfelelő 

dokumentumot. 
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A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivá- 

ciós levelet ír, me- 

lyet a megpályá- 

zandó állás sajátos- 

ságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai követelmé- 

nyét, felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen nyel- 
ven. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Törekszik receptív 

és produktív kés- 

zségeit idegen nyel- 

ven fejleszteni (ol- 

vasott és hallott 

szöveg értése, írás- 

készség, valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. Megje- 

lenése visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek megfe- 

lelni. 

 

Szövegszerkesztő 

program segítségé- 

vel meg tud írni egy 

önéletrajzot, figye- 

lembe véve a formai 

szabályokat. 

 

Kitölti és a munka- 

adóhoz eljuttatja a 

szükséges nyomtat- 

ványokat és doku- 

mentumokat az 

álláskeresés folya- 

matának figyelem- 

bevételével. 

 

 

 

Ismeri az álláskere- 

sés folyamatát. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális forma- 

nyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai követelmé- 

nyeknek megfelelő 

létrehozása, e- 

mailek küldése és 

fogadása, csatolmá- 

nyok letöltése és 

hozzáadása. 

 
Felkészül az állásin- 

terjúra a megpá- 

lyázni kívánt állás- 

nak megfelelően, a 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során. 

Ismeri az állásinter- 

jú menetét, tisztá- 

ban van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő szókincs- 

csel és nyelvtani 

tudással rendelke- 

zik. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A megpályázni 

kívánt állással kap- 

csolatban képes az 

internetről informá- 

ciót szerezni. 

 

Az állásinterjún, az 

állásinterjúra érke- 

zéskor vagy a kap- 

csolódó telefonbe- 

szélgetések során 

csevegést (small 

talk) kezdeményez, 

a társalgást fenntart- 

ja és befejezi. A 

kérdésekre megfele- 

lő válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, ame- 

lyek az interjú so- 

rán, az interjút 

megelőző és esetle- 

gesen követő tele- 

fonbeszélgetés 

során vagy az állás- 

interjúra megérke- 

zéskor felmerülhet- 

nek. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

Az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan tele- 

fonbeszélgetést 

folytat, időpontot 

egyeztet, tényeket 

tisztáz. 

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A munkaszerződé- 

sek, munkaköri 

leírások szókincsét 

munkájára vonatko- 

zóan alapvetően 

megérti. 

Ismeri a munka- 

szerződés főbb 

elemeit, leggyako- 

ribb idegen nyelvű 

kifejezéseit. A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét értel- 

mezni tudja. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

3.2.1.6 A tantárgy témakörei 
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3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó 

szókincset idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt 

tulajdonságok, szakmai gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja 

ismerni, hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az 

álláshirdetés követelményeinek. 

Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az egyszerűbb, 

álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia 

fejlesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív 

kompetenciákat fejlesztünk (íráskészség). 

3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, 

tipikus szófordulatait. 

Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és igényességgel, 

önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai 

követelményeit. 

Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt gyakori 

kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú 

kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. 

Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogyan lehet az adott hirdetéshez igazítani 

levelének tartalmát. 

3.2.1.6.3  „Small talk” – általános társalgás 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. 

Segíti a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a 

kínos csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének 

fenntartásában és a beszélgetés lezárásában. 

Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek a beszélgetőpartnerek 

számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak.Ilyen tipikus témák 

lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), 

étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabadidő (szórakozás, sport). 

A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív részvétel 

szabályait, fordulatait. 

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak 

fontos a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. 

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), 

de a témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során 

receptív készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 
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3.2.1.6.4 Állásinterjú 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony 

kommunikációt folytatni az állásinterjú során. 

Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. 

Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, 

és kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran 

használt kifejezéseket. 

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje  

a munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. 

A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz 

arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és 

értelmezze. 

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), 

de a témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív 

készségek is fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták 

szövegének olvasása során az olvasott szövegértés is fejleszthető. 

3.3 Sport ágazati alapozás megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 238/238 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanítási terület megalapozza a sport ágazatban tanulók elméleti és gyakorlati ismereteit. 

Ismereteinek feldolgozása során elsajátítják a képzettségükhöz szükséges humánbiológiai 

és egészségügyi ismereteket. Felelős szakoktatóként, edzőként ismerniük kell a sportolók, 

a hozzájuk forduló, egészségüket megőrizni-, testkultúrájukat fejleszteni vágyó emberek 

képességeinek biológiai korlátait. Fel kell tudniuk mérni fizikumukat, erőnlétüket. 

Edzéselméleti és gimnasztikai összefüggéseket tanulnak, amelyek segítségével 

felkészülhetnek szakma- specifikus tanulmányaikra és az önálló munkavégzésre. 

3.3.1 Anatómiai-élettani ismeretek tantárgy 58/58 óra 

3.3.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Alapvető célja az emberi szervezet felépítésének, működésének és szabályozásának 

bemutatása; ezen belül az egyes szervek működésében, azok összehangolásában, a 

szervezet szintű integrációban szerepet játszó folyamatok megtanítása. A tárgy kifejezetten 

alapozó jellegű, a legtöbb későbbi képzési egységhez alapismereteket szolgáltat. 

3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
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A tantárgyat tekintettel annak tartalmi részletességére, csak biológia szakos középiskolai 

tanár, vagy a tanított korosztályban megfelelő oktatói tapasztalattal rendelkező biológus, 

orvos, gyógytornász oktathatja 

3.3.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. A testnevelés és sport tantárgyon belül: az 

egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak 

3.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.3.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 
Ismerteti a szerve- 

zet létfenntartó és 

szabályzó szerv- 

rendszereinek rész- 

letes felépítését 

Az egyes szerv- 

rendszerek, kiemel- 

ten a mozgatórend- 

szer, a keringési 

rendszer a légző- 

szerv, a hormon- 

rendszer és az ideg- 

rendszer felépítése 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Törekszik a szak- 

nyelv pontos és 

szakszerű használa- 

tára. Ismereteit 

kellő részletesség- 

gel, a szakmai jelö- 

lés- és fogalom- 
rendszer alkalmazá- 

 

 
Internetes forrásból 

információt gyűjt és 

csoportosít. 

 

 

Bemutatja az egyes 

szervrendszerek 

anatómiája és élet- 

tana közti kapcso- 

latrendszert 

Ismeri a fenti szerv- 

rendszerek alapvető 

működési folyama- 

tait, az élettani 

folyamatok tájana- 

tómiai alapjait. 

Felismeri és értel- 

mezi a szervrend- 

szerek felépítése és 

működése közötti 
kapcsolat-rendszert. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

sával írja le. Törek- 

szik a pontos és 

precíz munkavég- 

zésre. A feljegyzé- 

sei rendezettek. 

Felelős és igényes 

munkát végez mind 

egyéni, mind páros 

vagy csoportfelada- 

tok során. A tájana- 

tómiai ábrákon 

csontvázon, 3D 
anatómiai modelle- 

ken önállóan tájé- 

kozódik Érti a 

sportedzői munka 

egészségvédelmi 

 

 

 

Interaktív anatómiai 

atlaszok, animációk 

keresése, kezelése 

Értelmezi az olva- 

sott és hallott szak- 

mai szöveget. Önál- 

lóan alkalmazza az 

anatómia és az 
élettan szaknyelvét. 

A testrészek magyar 

és latin nevezékta- 

na, szakkifejezések, 

definíciók tartalmi 

háttere 

 

 
Teljesen önállóan 

 
Internetes forrásból 

információt gyűjt és 

csoportosít. 
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Önállóan szerez és 

ad át ismeretet. 

Előadás és projekt- 

feladat keretében 

előad, új ismeretek- 

re tesz szert és kap- 

csolja a meglévő 

ismeretrendszeré- 

hez. 

  

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

szabályainak életta- 

ni hátterét, jelentő- 

ségét. 

 
Feladatá- 

nak/részfeladatának 

megfelelő célirá- 

nyos keresést végez, 

prezentációt állít 

össze 

3.3.1.6 A tantárgy témakörei 

3.3.1.6.1 Az anatómia és az élettan tárgya, módszere 

A két résztudomány különbségei, és egymást kiegészítő volta, tájékozódás az emberi 

testen. 

A test síkjai, irányai. 

A tantárgy szaknyelvi sajátságainak megismertetése. 

3.3.1.6.2 Az emberi szervezet szövetei 

A szövet fogalma, típusai. Felépítés és működés közötti összefüggések megértése. 

A normális szöveti működés és az emberi egészség közti kapcsolat megfogalmazása. 

Az emberi testet alkotó szövetek csoportosítása a sejtek alakja és funkciója szerint. 

A hám- szövetek (működés szerint csoportosítva), izomszövetek, kötőszövetek és 

idegszövet alapvető élettani folyamatai. 

Szövetek megjelenés alapján történő felismerése: egyrétegű lap-, köb, és hengerhám, 

több- rétegű elszarusodott laphám, üvegporc, kollagén rostos porc, harántcsíkolt izom, 

simaizom, szívizom, csontszövet, emberi vér. idegszövet esetében 

3.3.1.6.3 A mozgató szervrendszer felépítésének és működésének alapja 

A csont szöveti szerkezete, és élettani szerepei közötti összefüggések. 

A csövescsont szerkezete. 

A csontokat alak szerinti csoportosítása. 

A felépítés és a működés kapcsolatának különböző megjelenése az emberi mozgás 

szervrendszerében. 

A csontösszeköttetések típusai (varratos, porcos, kötőszövetes valamint ízületes 

kapcsolódás). 

Az ízület részei, az ízületet összetartó erők. 

Az ízületek csoportosítása alakjuk és tengelyeik száma szerint 

3.3.1.6.4 A vázrendszer felépítése és működése 
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Az emberi csontváz fő elemei. 

A vázrendszer felosztása (gerincoszlop, mellkas, függesztőövek, végtagok, koponya) 

A csontváz csontjainak a csontvázon való elhelyezkedésük alapján történő felismerése 

és megnevezése. 

Az ember mozgási szervrendszerének a két lábon járás miatt kialakult sajátosságai 

(Keskeny medencecsont, a gerincoszlop kettős S-alakja) 

A dimorfizmus: a női és férfi vázrendszer eltérései. 

A koponya tájai. 

A koponya mozgatásával összefüggő területek megnevezése. 

Az agy- és arckoponya csontjai, a varratok neve helye, a keletkezésük oka. 

A csigolya részei. 

A gerincoszlopi szakaszok nevei, helyzete (tájékok) alkotó csigolyáik eltérő felépítése 

részletesen. 

A csigolyák alak szerinti azonosítása. 

A porckorong szerkezeti felépítése. 

A mellkas, a függesztőövek, és a végtagok alkotó csontjainak és ízületeinek felismerése 

és elhelyezkedése 

3.3.1.6.5 Az izomzat felépítése és működése 

A vázizom felépítése: izomsejt, izomrost, izomköteg, izompólya, inak. 

Az izmok alak és működés szerinti csoportosítása. 

Az izomeredés és a –tapadás fogalma, megnevezése konkrét izmokon. 

A következő izmok anatómiai helyzetének felismerése szemléltető ábrán/csontvázon: 

Végtagok hajlító- és feszítő, közelítő és távolító izmai közül: (két- és háromfejű 

felkarizom, hollócsőrkarizom, deltaizom, csípőizmok, kis- középső- és nagy farizom, 

két- és négyfejű combizom, hosszú- a rövid- és nagy közelítőizom, fésűs és karcsúizom, 

az elülső sípcsonti izom, háromfejű lábszárizom) 

Nyak- és hátizmok közül: fejbiccentő izom, csuklyásizom, lapockaalatti izom, nagy 

rombuszizom, széles- és hosszú hátizom), 

Mellkas izmai közül: rekeszizom bordaközi izmok, kis és nagy mellizom, elülső 

fűrészizom 

Hasfal izmai közül: egyenes-, külső ferde-, belső ferde és haránt hasizom, 

csípőhorpaszizom. 

A mozgatórendszer működését magyarázó fizikai (emelő-elv, erő, erőkar), szövettani: 

(vázizomszövet mikroszkópos szerkezete), biokémiai (csúszó filamentum elmélet) 

elméletek ismerete. 

Az izomműködés szakaszainak ismerete, kontrakciótípusok. 

A tetanuszos összehúzódás kialakulása 

3.3.1.6.6 A légzés szervrendszerének felépítése és működése 
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A légutak és a tüdő felépítése, működése és funkciói. 

A légzőszervi és a szövetlégzés közti kapcsolat. 

A légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros szenvedélyek. 

A felépítés és a működés közötti kapcsolat értelmezése a tüdő léghólyagjainak felépítése 

és a külső gázcserefolyamat közötti összefüggés felismerésében. 

A légutak és a tüdő felépítésének, a bennük végbemenő élettani folyamatok elemzése 

(ábrázolás, ábraelemzés). 

Ismerjen légzési segédizmokat, tudja, hogy ezek részvétele a nehézlégzésben feltűnő. 

Értse a mellkasi és a hasi légzés különbségét. 

Értse a mellhártya, a rekeszizom, a bordaközi izmok szerepét a belégzés és kilégzés 

folyamatában. 

Ismerje a mellkasi és hasi légzés fogalmát, kösse össze ezeket a megfelelő izmokkal. 

Tudja, hogy terhelés és stressz esetén a két légzésforma preferenciája nemek szerint 

eltérő. 

3.3.1.6.7 A szív és a keringési rendszer felépítése, működése 

A vér, a szövetnedv, a nyirok összetétele keletkezése, kapcsolata. 

A teljes vértérfogat mennyisége, az alakos elemek és a vérplazma aránya, a vérplazma fő 

alkotórészei és ezek élettani jelentősége. 

A vörösvérsejtek, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék szerepe, keletkezésük helye, a 

normál értéktartománytól való eltérés okai és következményei. 

Az értípusok jellemzése, felépítésük szövettani és működési különbségei. 

A nyirokkeringés lényege (útvonala, funkciója), a nyirokcsomók jelentősége. 

A szív anatómiai felépítése, működésének alapelvei (üregek térfogat- és 

nyomásviszonyainak változása, a vér áramlása a szívciklus folyamán). 

A szív felépítésének és működésének kapcsolata. 

A szinuszcsomó helyzete, funkciója. 

A koszorúerek helye elágazásuk módja, az artériák, a vénák és a kapillárisok felépítése 

(átmérő, billentyű, szöveti szerkezet), és ezen ismeretek kapcsolata az adott erek 

funkcióival. 

A vérkörök szerepe a keringésben, összefüggésbe hozásuk a célterületeik gázcseréjével 

és a szív üregrendszerével. 

A fontosabb erek neve, lefutása az artériás és vénás keringésben. 

Az artériás-, vénás- és kapilláris-áramlást segítő tényezők. 

A szívfrekvencia és a vérnyomás fogalma és felnőttkori normál értékei, a lép helye és 

szerepe a keringésben. 

A miogén szív automáciájának élettani jelentősége. 

3.3.1.6.8 A kiválasztás szervrendszerének felépítése, működése 
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A bőr, a máj, a tüdő, a végbél és a vese szerepe a kiválasztásban. 

A vizeletelválasztó rendszer főbb részei. 

A vese kiválasztó működésének három fő részfolyamatának: szűrletképzés, visszaszívás, 

kiválasztás (exkréció) értelmezése. 

A nefron működése: vesetestecske (tok, hajszálérgomolyag), az egyes csatorna-

szakaszok, a csatorna falát behálózó hajszálerek funkciói. 

A szűrletképzés, az aktív és passzív transzport folyamatai. 

A vizelet főbb összetevői, a víz, a glükóz, a sók, a karbamid visszaszívásának, valamint 

a gyógyszerek, ionok (pl. hidrogénion) kiválasztásának vesében zajló folyamatai. 

A vizeletben előforduló fehérje, glükóz vagy vér jelentősége. 

A folyadékbevitel mennyisége és a vesekőképződés összefüggésének ismerete. 

3.3.1.6.9 A szabályozás élettani törvényszerűségei, a hormonrendszer 
működése 

Az irányítás alapfolyamatai: a szabályozás és a vezérlés fogalmi különbsége. 

A visszacsatolás szerepe a szabályozásban. 

Hasonlóságok és különbségek a hormonrendszer és az idegrendszer működésében (jeladó 

és célsejt kapcsolata) 

A kémiai szabályzás alapjai: különbség az autokrin, a parakrin és endokrin út között. 

A hormon és neurotranszmitter fogalma, hasonlóságok és különbségek élettani 

hatásukban. A hormonrendszer működésének lényege, a hormon fogalma, a 

hormontermelés szabályozása. 

A hormontermelés szabályozásának alapelvei, a negatív visszacsatolás mechanizmusa. 

Magyarázza, hogy ugyanaz a hormon más szervben más hatást fejthet ki (receptor - 

különbség). 

Az agyalapi mirigy regulátorfunkciója, hormonjai részletesen. 

Az ember belső elválasztású mirigyeinek elhelyezkedése, felépítése, az alábbi hormonok 

termelődési helyének és élettani hatásának ismerete: inzulin, adrenalin, glukagon, tiroxin, 

kalcitonin, parathormon, kortikoszteroidok tesztoszteron, ösztrogén, progeszteron, 

oxitocin, vazopresszin. 

A szervezet szénhidrát-anyagcseréjének (adrenalin, inzulin, glükokortikoidok), só- és 

víz- háztartásának (mineralokortikoidok, vazopresszin), kalcium - anyagcseréjének 

(parathormon, kalcitonin, D-vitamin) részletes ismerete. 

A növekedési hormon, a tiroxin és az inzulin hiányából, illetve többletéből eredő 

rendellenességek. 

A cukorbetegség lényege, típusai, tünetei, okai, kockázati tényezői és kezelési módjai. 

3.3.1.6.10 Az idegrendszer felépítése és működése 

Az idegsejt felépítése, típusa és funkciója. 

Az idegszövet felépítése. 
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A gliasejtek és a velőshüvely főbb funkciói (táplálkozás, szigetelés) 

A nyugalmi- és az akciós potenciál kialakulásának elmélete. 

Az inger, az ingerület, az ingerküszöb fogalma. 

A receptor, a receptornak megfelelő (adekvát) inger fogalma, típusai (mechanikai, 

kémiai, fény, hő). 

A szinapszis fogalma, a serkentő vagy gátló hatás átvivő anyag- és receptor 

kölcsönhatás- függése. 

A droghatás ismerete a neurotranszmitterek helyettesítési elvén. 

A központi, környéki idegrendszer, az ideg, dúc, pálya, mag, kéreg, fehér- és 

szürkeállomány fogalma, a testi (szomatikus) és a vegetatív idegrendszer jelentése. 

Az idegrendszer működésének fő élettani folyamatai, és az ezeket megvalósító 

sejttípusok (receptorsejt, érzőidegsejt, asszociációs idegsejtek, mozgatóidegsejt), 

valamint a reflexív fogalma. 

A gerincvelő anatómiai és élettani felosztása, pályarendszerei, tájékozódás a gerincvelő 

keresztmetszeti képén. 

A bőr- és izomeredetű gerincvelői reflexek reflexíveinek kiépülése és funkciója. 

A mozgatóműködések példáján értelmezni az idegrendszer hierarchikus felépítését, a 

gerincvelő főbb funkcióit (izomtónus kialakítása, védekező mechanizmusok, a bőr 

ereinek reflexes szabályozása stb.). 

Az agy részeinek részletes ismerete (agytörzs/nyúltvelő, híd, középagy/, köztiagy 

/talamusz, hipotalamusz/, kisagy, nagyagy), és az említett területek funkciói. 

A mozgatókéreg helye és kapcsolatai az idegrendszer többi területével. 

A bőr és a belső szervek receptorai (mechanikai-, fájdalom-, hő-, kemoreceptorok, szabad 

ideg-végződések). Az érzékszervek anatómiai felépítése, az érzékszervek működésének 

általános elveit. 

3.3.2 Egészségtan tantárgy 29/29 óra 

3.3.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Az egészségtan célja, hogy olyan korszerű ismeretekkel ruházza fel a tanulókat, melyek 

segítik őket az egészségmegőrzésben. Alapvető fontosságú az életmód, a sport és az 

egészségi állapot közti összefüggés felismertetése, a sportoló önmagával szembeni 

felelősségérzetének kialakítása. A tanuló a tantárgy képzése során ismerkedjen meg a 

sportolók egészségét befolyásoló legfontosabb tényezőkkel. 

3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.3.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer tematikai egységekhez kapcsolható, 

azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

3.3.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.3.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Ismerteti a testedzés 

és az egészségmeg- 

őrzés kapcsolat- 

rendszerét, értelme- 

zi a komplex egés- 

zségfogalom kér- 

déskörét. 

Egészségdefiníciók. 

A homeosztázis 

fogalmi értelmezé- 

se, fitnesz-wellness 

alapismeretek, civi- 

lizációs betegségek, 

rizikófaktorok isme- 

rete 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 
Tisztában van az 

egészségmegőrzés 

alapelveivel. 

Az immunrendszer 

működésének isme- 

retében indokolt 

esetben szakorvost 

von be a munkájá- 

ba. Ismeri a sportsé- 

rülések formáit, 

megelőzésük mód- 

ját a sporttevékeny- 

ségek során, tisztá- 

ban van vele, mikor 

van szükség sport- 

orvos, gyógytornász 

szakember segítő 

közreműködésére. 

 

Ismerteti a tápcsa- 

torna felépítését, 

működését. Értel- 

mezi az egészséges 

táplálkozás szerepét 

a testsúlykontroll- 

ban és az egés- 

zségmegőrzésben. 

Betartja és betartat- 

ja az egészséges 

táplálkozás alapel- 

veit, tanácsot ad 

gyakorlati megvaló- 

sításukra. 

 

A tápcsatorna ana- 

tómiája és élettana, 

az egészséges táp- 

lálkozás irányelvei, 

kalorigén és non- 

kalorigén tápanyag- 

ok ismerete, BMI 

index, alul- és túl- 

tápláltság, kalória- 

igény minőségi 

éhezés hiánybeteg- 

ségek. 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Ismerteti az immun- 

rendszer szerepét az 

egészség megőrzé- 

sében, a rendszeres 

testmozgás hatását a 

nyirokkeringésre. 

Tisztában van a 

védettség kialakulá- 

sának folyamatával, 

az immunitás típu- 

saival. 

Immunológiai alap- 

fogalmak. A nyirok- 

rendszer anatómiai 

felépítése, a fehér- 

vérsejtek típusai, 

biológiai szerepe. 

Az antigén és az 

antitest fogalma. 

Az általános-, a 

sejtes- és az antites- 

tes immunválasz 

kialakulása. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 
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Felismeri a sportsé- 

rülések tüneteit, 

tisztában van a 

mozgató szervrend- 

szer épségének 

megóvását szolgáló 

alapelvekkel, 

a bemelegítés, leve- 

zetés, pihenésre 

fordított idő fontos- 

ságával. 

 

 

Sportsérülés, sport- 

ártalom, tüneteik, 

gyógyulásuk feltét- 

elei, megelőzésük 

módjai 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

Értelmezi az olva- 

sott és hallott szak- 

mai szöveget, önál- 

lóan szerez és ad át 

ismeretet. 

 

 

- 

 

 

Teljesen önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt és 

csoportosít, felada- 

tának megfelelő 

célirányos keresést 

végez, prezentációt 

állít össze 

Ismerteti az élet- 

mód, a táplálkozás a 

sport és az egészsé- 

gi állapot közti 

összefüggésrend- 

szert. 

Tanácsokat ad a 

testsúlyszabályozás 

kérdésében 

Elősegíti a helyes 

táplálkozási szoká- 

sok kialakítását, 

megfelelő tanáccsal 

látja el a foglalko- 

zásokon (edzése- 
ken) résztvevőket. 

 

 

 

 
 

Ismeri az élet-mód, 

a táplálkozás a sport 

és az egészségi 

állapot közti össze- 

függésrend-szert. 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

3.3.2.6 A tantárgy témakörei 

3.3.2.6.1 Sport és életmód 

Az egészség fogalmának fejlődése, egészségtani alapfogalmak. 

A WHO egészségdefiníciója, 

A homeosztázis fogalmának értelmezése, jelentősége. 

A szűrővizsgálatok és az önvizsgálat fontossága. 

A testedzés és az egészségmegőrzés kapcsolata, a helyes táplálkozás keringési rendszer 

egészségére gyakorolt hatásai. 

A sport, mint az életminőség összetevője, fitnesz-wellness alapismeretek. 

A mozgás szervrendszerének épségét, megóvását szolgáló alapelvek ismerete. 

A sportrekreáció fogalma, egészségtani vonatkozásai, a sport szerepe a stresszoldásban 

és egyes krónikus betegségek kezelésében. 

A pihenés fogalma, aktív és passzív formái. 

A keringési rendszer főbb betegségeinek (érelmeszesedés, visszértágulat, a trombózis, a 
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magasvérnyomás /hipertónia betegség, szívritmuszavar és a szívinfarktus) kialakulásában 

szerepet játszó főbb kockázati tényezők. (rizikófaktorok). 

A megfelelő életvitel kialakításával csökkenthető kockázatok a krónikus betegségek 

(keringési betegségek, cukorbetegség) esetében. 

A szívinfarktus fogalma és jellemző tünetei. 

3.3.2.6.2 A tápcsatorna felépítése és működése 

A táplálkozás részfolyamatai. 

A táplálkozási szervrendszer felosztása, az egyes szakaszok feladata, szerveinek 

ismerete, az egyes szervek, szakaszok biológiai funkciói. 

Az enzimtermelő szervekben termelődő emésztőenzimek, és szerepük az emésztés 

folyamatában. 

A máj szerepe az emésztőnedv-termelésben, a fehérje-, glükóz- és glikogénszintézisben, 

a raktározásban és a méregtelenítésben. 

A hasnyálmirigy kettős funkciója (hormontermelés, emésztőnedv-termelés). 

A bélbolyhok helye, felépítése, működésük lényege. 

Az éhség-, szomjúságérzet kiváltódásának szabályzása, a tápcsatorna reflexes 

folyamatai (nyál- és gyomornedvtermelés, hányás, nyelés) 

3.3.2.6.3 Az egészséges táplálkozás 

A táplálék és tápanyag közti különbség ismerete. 

A testtömegindex értelmezése, az értékét befolyásoló tényezők (testösszetétel, nem, 

életkor). 

A tápanyagok csoportosítása az energiaforgalomban betöltött szerepük alapján 

(kalorigén, non-kalorigén) 

A tápanyagcsoportok részletes ismerete: fehérjék, szénhidrátok, zsírok, növényi rostok, 

ásványi anyagok, nyomelemek ezek természetes forrásai. Érvek hiányuk vagy túlzott 

fogyasztásuk ellen. 

A vitaminok élettani jelentősége, és hiánytüneteik. 

A zsírban oldódó vitaminok túladagolásának veszélye. 

A zsírok és olajok biológiai szerepe (energiaraktározás, hőszigetelés, mechanikai 

védelem), a szénhidrátok természetes előfordulásai, az élő szervezetben betöltött 

szerepük. 

A fehérjék általános szerkezete (peptidlánc), szerepük az anyagcserefolyamatokban. 

A minőségi és mennyiségi éhezés fogalma. 

Az elhízás okai és következményei. 

A helyes testsúlyszabályozás alapelvei, a rendszeres testmozgás testsúlyra és 

kalóriaigényre és az energiaforgalomra gyakorolt hatásai. 

A táplálékpiramis helyes értelmezése. 
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A diéta fogalma, veszélyei, helye a testsúlyszabályozásban. 

A folyadékpótlás fontossága, a kiszáradás tünetei. 

A helytelenül alkalmazott táplálék-kiegészítők káros hatásai. 

3.3.2.6.4 Az immunológia alapjai, egészségtani vonatkozásai 

Az immunitás fogalma, az immunrendszer részei, működése. 

A nyirokrendszer anatómiai felépítése, a nyirokcsomók és a csontvelő kitüntetett 

jelentősége. 

A fehérvérsejtek típusai, szerepük az immunválaszok kialakításában. 

Az antigén és az antitest fogalma. 

Az általános-, a sejtes- és az antitestes immunválasz kialakulása. 

A védettség (immunitás) kialakulásának folyamata, típusai. 

Az immunrendszer szerepe az egészség megőrzésében, a betegségek külső és belső 

okai, az autoimmun betegség fogalma. 

A rendszeres testmozgás szerepe a nyirokkeringés fenntartásában, a rendszeresen 

végzett sporttevékenység egészségmegőrző hatása. 

3.3.2.6.5 Sportsérülések 

A mozgató szervrendszer épségének megóvását szolgáló alapelvek. (pl. helyes testtartás, 

testedzés). 

A bemelegítés, levezetés, pihenésre fordított idő fontossága az egészségmegőrzésben. 

A sportsérülés és a sportártalom közti fogalmi különbség, e traumák keletkezésének 

okai, időbeni lefolyásuk, tüneteik, gyógyulásuk feltételei, megelőzésük módjai. 

A rehabilitáció fogalma, jelentősége a sportártalmak kezelésében. 

3.3.3 Edzéselmélet I. tantárgy 43/43 óra 

3.3.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy alapozó tantárgyként elméleti hátteret biztosítson a sport 

ágazatban tanulók számára a gyakorlati feladatok elvégzéséhez. A tananyag elsajátítása 

során a diákok megismerik a terhelés hatásmechanizmusát, szabályozásának lehetőségeit, 

képet kapnak a motoros képességek rendszeréről, azok összefüggéseiről. Megismerik az 

elfáradás, a túledzettség sajátosságait. 

3.3.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
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— 

3.3.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak (motoros képességek fogalma, 

csoportosítása). Az anatómiai-élettani ismeretek tantárgyon belül: pulzustan, homeosztázis 

fogalma, az egyes szervrendszerek élettana különös tekintettel a mozgató, keringési és 

légzési szervrendszerre. 

3.3.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.3.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Ismerteti a terhelés 

az alkalmazkodás 

összefüggéseit, az 

alapfogalmakat 

felhasználva össze- 

függéseket fogal- 

maz meg 

Edzéselméleti alap- 

fogalmak, edzés, 

edzéseszköz, terhe- 

lés, 

túlkompenzáció, 

edzésalkalmazko- 

dás, edzettség, telje- 

sítmény 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Törekszik a definí- 

ciók, összefüggések 

megértésére. 

 

Hitelességre, alapos 

szakmai  tudás meg- 

szerzésére törek- 
szik,   későbbi  gya- 

 
 

Online források, 

keresése böngésző 

programok segítsé- 

gével 

Szakszerűen és 

magabiztosan hasz- 

nálja a tanult fo- 

galmakat. Az egyes 

képességekhez 

konkrét gyakorlato- 
kat rendel 

Kondicionális ké- 

pességek, koordiná- 

ciós képességek, 

ízületi mozgékony- 

ság, fogalmainak 

ismerete 

 

 

Teljesen önállóan 

korlati feladatainak 

sikeres megoldása 

érdekében. 

 

Aktívan és koopera- 

tívan vesz rész a 

feladatmegoldások- 

ban a különböző 

munkaformákban. 

 

Összefüggéseket 
talál az edzés és 

versenyzés kérdése- 

iben. 

Edzés, versenyzés 

alapfogalmai, sport- 

forma fogalma, 
összefüggései 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Azonosítja az 
edzést befolyásoló 

tényezőket. 

Edzéselvek, sport- 

forma 

 

Teljesen önállóan 
 

3.3.3.6 A tantárgy témakörei 

3.3.3.6.1 Edzéselméleti alapfogalmak 
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A kultúra, testkultúra, testnevelés, sport összefüggései 

Az edzéselmélet története, kialakulásának szakaszai. 

Az edzés fogalma, területei, szerkezeti elemei, azok funkcionális céljai. 

Edzésrendszer, edzéseszköz fogalma, edzéseszközök csoportosítása, negatív és pozitív 

edzéseszközök. 

Dopping fogalma. 

A homeosztázis, edzésalkalmazkodás, terhelés, túlkompenzáció összefüggései. 

A külső terhelés fogalma, szabályozásának lehetőségei. 

Az edzettség fogalma, általános és speciális edzettség. 

Az edzettséget felmérő eljárások. 

A teljesítmény összetevői, a teljesítőképesség és a teljesítőkészség jellemzése. 

Az elfáradás sajátosságai: típusai, szakaszai, az egyes szakaszok jellemzői. 

A túledzettség állapotának kifejlődése (fogalma, típusai, jellemzői). 

3.3.3.6.2 Motoros képességek 

Motoros képességek fogalma, felosztása. 

Kondicionális képességek fogalma, alapképességek (erő, gyorsaság, állóképesség). 

A kondicionális képességek kapcsolata. 

A koordinációs képességek fogalma, alapképességek (mozgásalkalmazkodó és átállító 

képesség, mozgásszabályozási képesség, mozgástanulási képesség). 

A koordinációs képességek megjelenési formái. (téri tájékozódó képesség, 

egyensúlyozó képesség, kinesztézis, mozgásdifferenciáló képesség stb.) 

Az ízületi mozgékonyság fogalma, típusai. 

A motoros képességek életkori sajátosságai, szenzitív fejlesztési szakaszai. 

3.3.3.6.3 Az edzés és versenyzés összefüggései 

A sportverseny meghatározása, jellemzői. Versenyhelyzet elemzésének szempontjai. 

Versenyzési konfliktusok, motívumok, azok összefüggései a személyiségtípusokkal. 

Rajtállapot fogalma, típusai (rajtkészség, rajtláz, rajtapátia). 

A stratégia és taktika fogalma, jelentősége. 

3.3.3.6.4 Az edzésfolyamatot befolyásoló tényezők 

Biológiai edzéselvek. 

Pszichológiai edzéselvek. 

A formaidőzítés lehetőségei és tényezői. 

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



 

A sportforma fogalma, befolyásoló tényezők. 

3.3.4 Edzésprogramok I. tantárgy 43/43 óra 

3.3.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók közvetlen, életszerű tapasztalatokat 

szerezzenek a sportolók felkészítési- felkészülési folyamatáról, vagy a fitnesz-wellness 

szektor által kínált testedzési lehetőségekről. Kiemelt cél, hogy a tanulók – a meg-adott 

szempontok szerint - részt vegyenek az edzésprogramokban, tapasztalataikat elemzések 

formájában értékeljék, továbbá, hogy kondicionális és koordinációs képességeik 

folyamatosan fejlődjenek. 

3.3.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.3.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés tantárgyon belül: motoros képességek jellemzői és fejlesztési módszerei, 

sportfoglalkozás felépítése. Az edzéselmélet tantárgyon belül: terhelés 

hatásmechanizmusa, motoros képességek felosztása, összefüggései, elfáradási 

sajátosságok, szenzitív idő- szakok. 

3.3.4.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.3.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Elemzi és értékeli 

az edzéstervek 

(foglalkozástervek) 

gyakorlati megvaló- 

sítását, a tapasztala- 

tokat hasznosítja 

további munkája 

során. 

Szükség esetén 

rajzírást alkalmaz 

 

 

 

Edzésnapló tartalmi 

elemei 

 

 

 

 
Irányítással 

 
 

- Nyitott más moz- 

gásformák ismeret- 

anyagának befoga- 

dására. 

- Együttműködő, 

mert a csoportos 

foglalkozásokon a 
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A gyakorlatok hatá- 
sát szakszerűen 

elemzi 

Saját sportági moz- 

gásforma jellemzői 

 

Teljesen önállóan 
résztvevők igényét 

figyelembe kell 

lennie. 

- Egyes sporttevé- 

kenységek gyakor- 

lása balesetveszélyt 

jelenthet, ezért jól 

elő kell készítenie 

foglalkozásokat. 

- Kreatív és önállóa 

gyakorlatok terve- 

zése során. 

Rajzíró program 

felhasználása. 

Ismerteti a fitnesz 

óratípusokat hatása- 

it. Igények és célok 

figyelembevételével 

ajánlásokat tesz az 

egyes órák látogatá- 

sára. 

 

 
Fitnesz óratípusok 

jellemzői 

 

 

Teljesen önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt és 

csoportosít, célirá- 

nyos keresést végez, 

prezentációt állít 

össze 

Betartja és betartat- 

ja a szabályokat. 

Saját sportág ver- 

senyszabályainak 

ismerete 

 

Teljesen önállóan 
 

3.3.4.6 A tantárgy témakörei 

3.3.4.6.1 Motoros képességfejlesztés I.  

Rövid, közép és hosszú távú állóképesség fejlesztése. 

Állóképesség fejlesztése tartós módszerekkel. Állóképesség fejlesztése intervall 
módszerrel. 

Állóképesség fejlesztése ellenőrző (vagy verseny) módszerrel. 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztése aktív izommozgással. 

Az ízületi mozgékonyság passzív fejlesztése. 

A mozgásérzékelés (kinesztézis) fejlesztése. 

Az egyensúlyozási képesség fejlesztése. 

A ritmusérzék fejlesztése. 

A reagálási képesség fejlesztése. 

A téri tájékozódási képesség fejlesztése. 

Az összekapcsolódási képesség fejlesztése. 

A differenciáló képesség fejlesztése. 

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok 

végrehajtása útján történik.). 

3.3.4.6.2 Edzés (foglalkozás) látogatás, dokumentálás I. 

Megadott szempontok szerint folyamatos edzésdokumentációk készítése az 

edzéslátogatásokról. 

Edzésdokumentáció tartalmi összetevői: 

‒ külső körülmények rögzítése (helyszín, tárgyi feltételek, edzésen használt 
eszközök, időjárási körülmények, edzésen résztvevők száma) 

‒ edzés jellegének rögzítése (taktikai edzés, képességfejlesztés stb.) 

‒ edzés tartalmi elemeinek rögzítése (bemelegítés mozgásanyaga, az edzés fő 
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részének tartalma, edzésmódszerek alkalmazása, edzés levezető részének 
mozgásanyaga, gimnasztika rajzírással, szakleírással) 

‒ élettani tényezők rögzítése (fáradtsági index, intenzitás index, pulzusmérés az 
edzésen) 

Az edzésdokumentációk folyamatos értékelése. 

Részvétel saját sportága/mozgásformája edzésprogramjában, ismert helyszínen saját 

edző irányításával. 

Saját sportágában/mozgásformájában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, 

településen és más edző irányításával) tartott edzések látogatása. 

Saját sportágában/mozgásformájában más (fiatalabb, idősebb) korosztályoknak tartott 

edzések megtekintése. 

3.3.5 Gimnasztika I. tantárgy 65/65 óra 

3.3.5.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A gimnasztika I. tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a különböző 

testhelyzeteket, mozdulatokat, mozgásokat leíró helyes szakkifejezéseket és a gyakorlatok 

ábrázolási módját. A tanulók váljanak képessé általános és speciális hatású 

képességfejlesztő programok összeállítására, gyakorlatok vezetésére. 

3.3.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.3.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés tantárgyon belül: bemelegítés, gimnasztikai gyakorlatok felépítése, 

gyakorlatvezetési módszerek, gimnasztikai szaknyelv ismerete. Az edzéselmélet 

tantárgyon belül: a mozgások szerkezeti elemei, a terhelés összetevői, a külső terhelés 

szabályozási lehetőségei. Az anatómiai-élettani ismeretek tantárgyon belül: emberi test 

felépítése, izomműködés típusai antagonista-szinergista működés, ízületek felépítése, 

típusai. 

3.3.5.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.3.5.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Célirányosan fej- 

leszti a korszerű 

edzéselvek és mód- 

szerek figyelembe- 

vételével a foglal- 

kozásokon résztve- 

vők motoros képes- 

ségeit 

- Motoros képessé- 

gek fejlesztése a 

gimnasztika moz- 

gásanyagával 

- Kondicionális 

képességek fogalma 

- Koordinációs 

képességek fogalma 

- Ízületi mozgé- 

konyság fogalma 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

- Körültekintő a 

motoros képességek 

tervezése során a 

résztvevők életkor- 

ára, nemére, edzett- 

ségi szintjére vo- 

natkozóan. 

- Ügyel arra, hogy a 

gyakorlatok terve- 

zése és vezetése 

egészségmegőrzés 

célzattal történjen. 

- Törekszik a gya- 

korlatok végrehajt- 

tatása során a biz- 

tonságos környezet 

kialakítására, mert 

az eszközös gyakor- 

latok balesetveszé- 

lyesek lehetnek. 

- Folyamatosan 

bővíti szakmai 

tudását, mert a 

sporttudomány 

fejlődése, újabb 

edzésmódszerekkel, 

 

 

Meghatározza a 

résztvevők életko- 

rának, edzettségi 

(fittségi) állapotá- 

nak megfelelően a 

terhelési tényező- 

ket. 

- Kondicionális 
képességek fajtái és 

fejlesztésük 

- Erő fogalma és 

fajtái 

- Gyorsaság fogal- 

ma és fajtái 

- Állóképesség 

fogalma és fajtái 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Figyelembe veszi a 

fejleszthetőség 

szenzitív időszakait, 

ugyanakkor törek- 

szik az ízületi hajlé- 

konyság, lazaság 
javítására. 

Krónikus betegség 

fogalma. 

Gyakori krónikus 

betegségek tünetei, 

kezelése, sportélet- 

tani vonatkozásai 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

Ismerteti a sporto- 

lók táplálkozására 

vonatkozó dietetikai 

előírások hátterét, a 

teljesítményfokozás 

legális eszközeit 

- Kondicionális 
képességek fejlesz- 

tésének szenzitív 

időszakai 

- Az ízületi mozgé- 

konyság fejlesztése 

- Statikus (aktív, 

passzív) nyújtás 

jelentése 

- Dinamikus (aktív, 

passzív) nyújtás 

fogalma 

- PNF stretching 

folyamata 

- Ernyesztő gyakor- 

latok jelentése 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

eljárásokkal, tapasz- 

talatokkal gazdagít- 

hatja. 

- Határozott, felké- 

szült és magabiztos, 

mert így válik hite- 

lessé a gyakorlatve- 

zetések során. 

- Nyitott az inter- 

perszonális kapcso- 

latokban, mert em- 

berekkel foglalko- 

zik. 

 

 

 

 

Szakszerűen elemzi 

a mozgások optimá- 

lis és gazdaságos 

végrehajtását. Meg- 

határozza a mozgá- 

sok térbeli, időbeli, 

dinamikai jegyeit. 

- Koordinációs 
képességek és moz- 

gásszerkezet jelen- 

tése 

- Statikus, dinami- 

kus egyensúlyozó 

képesség jelentése 

- Téri tájékozódó 

képesség fogalma 

-Kinesztézis jelen- 

tése 

- Ritmusérzék fo- 

galma 

- Gyorsasági koor- 

dináció jelentése 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 
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Változatos formá- 

ban használja a 

gimnasztika moz- 

gás- és gyakorlat- 

rendszerét. 

- A gimnasztika 

mozgás- és gyakor- 

latrendszere 

- Általánosan és 

sokoldalúan képző 

gyakorlatok fajtái 

- Az ember termé- 

szetes mozgásai 

- Rendgyakorlatok 

- Testnevelési játé- 

kok gimnasztikai 
feladattal 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
 

Az edzés (foglalko- 

zás) feladatához 

igazodó, szakszerű 

bemelegítést alkal- 

maz. 

- Az általános be- 
melegítés jelentése 

- Bemelegítés fajtái 

- Az általános be- 

melegítés blokkjai- 

nak mozgásanyaga 

és folyamata 

- Sportági bemele- 

gítés jelentése 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

3.3.5.6 A tantárgy témakörei 

3.3.5.6.1 A gimnasztika mozgásrendszere 

A gimnasztika története, mai értelmezése. 

A gimnasztika szerepe, alkalmazási területei. 

Gimnasztikai alapfogalmak (alapforma, kiinduló helyzet, gyakorlatlánc stb.) 

A mozgásszerkezet időbeli, térbeli, dinamikai jegyei, ezek változtatási lehetőségei. 

A test síkjai, tengelyei. 

A test és a szer egymáshoz viszonyított helyzete. 

A rajzírás alapelvei. 

A rajzírásban használt jelek. 

A kiinduló helyzetek rajzírása (állások, térdelések, ülések, fekvések, kéz- és 

lábtámaszok, egyéb támaszok, függések és vegyes helyzetek). 

Gimnasztikában használt kartartások. 

Fogásmódok az ujjak helyzete, a tenyér helyzete és a kezek egymástól való távolsága 

szerint. 

A gyakorlatok szakleírásának szempontjai. 

Mozgások rajzírása. 

Lendítések, lengetések. 

Húzások, csúsztatások. 

Emelések, leengedések. 

Emelkedések, ereszkedések. 
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Hajlítások, nyújtások. 

Döntések, dőlések. 

Fordítás, forgatás. 

Fordulat, forgás. 

Körzések. 

Összetett törzsmozgások. 

Utánmozgások, rugózások. 

Helyzetcserék. 

Szökdelések, szökkenés, ugrások. 

Helyváltoztatások. 

Dobások. 

Emelések, hordások. 

Gyakorlatláncok tervezése, rajzírással, szakleírással. 

Testnevelési játékok gimnasztikai feladattal (játékok, versenyek, váltóversenyek) 

3.3.5.6.2 Gimnasztikai gyakorlattervezés és gyakorlatvezetés 

A gimnasztikai gyakorlatok ismertetésének, közlésének és a gyakorlatok vezetésének a 

módszerei (verbális, vizuális, kevert módszerek). 

Rendgyakorlatok gyakorlatvezetése. 

Nyújtó hatású alapformák. 

Erősítő hatású alapformák. 

Antigravitációs izmok. 

Izomtérkép. 

Ernyesztést és lazítást segítő mozgások, módszerek. 

Az általános bemelegítés blokkjai, mozgásanyaga, gyakorlatvezetése. 

Mérsékelt nyújtó hatású gyakorlatláncok tervezése rajzírással, szakleírással. 

Keringést fokozó gyakorlatláncok tervezése rajzírása, gyakorlatvezetése. 

Dinamikus nyújtó gyakorlatláncok tervezése rajzírása, gyakorlatvezetése. 

A célgimnasztika alkalmazásának területei. 

Erőkifejtési módok rendszere. 

Dinamikus, statikus erősítő hatású gyakorlatláncok tervezése rajzírása, 

gyakorlatvezetése. 

A gimnasztikai gyakorlatok variálásának kombinálásának lehetőségei. 

Gyakorlatok variálása a mozgás térbeli összetevőinek változtatásával (kiinduló helyzet, 

mozgásirány, mozgásterjedelem stb.). 

Gyakorlatok variálása a mozgás időbeli összetevőivel változtatásával (időtartam, tempó 

stb.) 
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Gyakorlatok variálása a terhelési összetevők változtatásával (pl. ellenállás nagysága, 

pihnőidő stb.) 

Gyakorlatok variálása különböző eszközök használatával. 

Kondicionális képességek fejlesztése gimnasztikával. 

Koordinációs képességek fejlesztése gimnasztikával. 

Ízületi mozgékonyság fejlesztése gimnasztikával. 

Izolációs gyakorlatok. 

Összetett gyakorlatok. 

32 ütemű határozott formájú gyakorlatláncok tervezése, gyakorlatvezetése. 

3.4 Sport ágazati közös tartalmak megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 281/281 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanítási terület elméleti és gyakorlati hátteret biztosít a tanulók számára ahhoz, hogy 

bővebb ismereteket szerezzenek egészségügyi, edzéselméleti, gimnasztikai témakörökből. 

Feldolgozzák a különböző motoros képességek fejlesztési módszertanát, megismerik a 

terhelésszabályozás módszereit kéziszerek gimnasztikai alkalmazásával. Elsajátítják az 

elsősegélynyújtás alapjait, hiszen tevékenységük közben nem kockáztathatják a rájuk 

bízott sportolók testi épségét, és baleset során gondoskodniuk kell - a szakemberek 

megérkezéséig- a sérült személy szakszerű ellátásáról is. Munkájuk során nélkülözhetetlen 

kommunikációs technikákat sajátítanak el, megismerkednek és a sportesemények 

szervezési alapjaival. 

3.4.1 Elsősegélynyújtás tantárgy 25/25 óra 

3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Az elsősegélynyújtás tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb általános 

és konkrét feladatokat a hirtelen fellépő egészségkárosodások esetén. Tanulják meg azokat 

biztonságos és hatékony beavatkozásokat, amelyek segítségével közvetlen életmentő vagy 

a súlyosbodást megelőző eredményt érhetnek el. 

3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 
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kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. A testnevelés és sport tantárgyon belül: az 

egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak. 

3.4.1.4 A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Baleseti szituáció- 

ban felismeri és 

elvégzi a legfonto- 

sabb általános és 

konkrét feladatokat, 

szakszerű elsőse- 

gélyt nyújt, értesíti 

a szakellátásért 

felelős egészség- 

ügyi szakembere- 

ket. 

 

 

 
Sérültvizsgálati és 

újraélesztési proto- 

kollok ismeretanya- 

ga 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Tisztában van a 

különféle baleseti 

szituációkban a 

biztonságos és ha- 

tékony beavatkozás 

sorendjével és ten- 

nivalóival, és ezeket 

akár stresszhelyzet- 

ben is, önállóan 

végrehajtja. 

 

 

 
Online források 

kutatása böngésző 

program segítségé- 

vel. 

Szakszerűen elvégzi 

a vérzéses sérülés- 

nek megfelelő seb- 
ellátást 

 

Vérzéscsillapítási 

módszerek 

 
Teljesen önállóan 

  

Szakszerűen végzi 

a traumás sérülések 

elsősegélynyújtását 

a szakember meg- 

érkezéséig. 

 
 

Traumás sérülések 

 
 

Teljesen önállóan 

 

3.4.1.6 A tantárgy témakörei 

3.4.1.6.1 Újraélesztés 

Alapfogalmak, definíciók. 

A sérült vizsgálata, légzés, keringés ellenőrzése. 

Az újraélesztés ABC-je. 

Az újraélesztés folyamata. 

Sérült vizsgálati protokoll. 

Eszméletlenség jelei, stabil oldalfekvés, légútbiztosítás, lélegeztetés, a 

mellkaskompresszió alkalmazása. 

Defibrillátor használata újraélesztés során. 
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Hibák és szövődmények újraélesztés során. 

3.4.1.6.2 Sebzések, sebellátás 

A sebek fajtái 

A vérzések típusai és ellátásuk 

3.4.1.6.3 Traumás sérülések 

A törés, gerincsérülés, ficam, rándulás felismerése, tünete, ellátása. 

Akut és krónikus sportsérülések, sportártalmak típusai, ellátásuk. 

Vízből mentés szabályai, módjai, veszélyei a mentést végző személyre. 

Sportsérülések prevenciója 

3.4.2 Funkcionális anatómia tantárgy 25/25 óra 

3.4.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló ismereteit bővítse az emberi test anatómiája és 

működése közti összefüggések terén, komplex megközelítésben. Magába foglalja a 

szövettani alapismeretek kibővítését, a mozgatórendszer, a keringés, légzés és a szabályzás 

funkcionális elemzésének, tájanatómiai felépítés és a működés összefüggéseinek 

ismeretköreit. Kiegészíti az 9. -11. osztályban tanult anatómiai, élettani, terhelés-élettani 

ismereteket, illetve integrálja a 4 év során különböző tantárgyak (közismereti biológia, 

komplex természettudomány stb) keretében az emberi testről elsajátított ismereteket, 

segítve ezzel a szakmai érettségire történő felkészülést. 

3.4.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

A tantárgyat tekintettel annak tartalmi részletességére, csak biológia szakos középiskolai 

tanár, vagy a tanított korosztályban megfelelő oktatói tapasztalattal rendelkező biológus, 

orvos, gyógytornász oktathatja. 

3.4.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test felépítése és működése, a szervezet 

anyagforgalma, az életműködések szabályozásához kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak 

3.4.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
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stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 

 
Ismerteti az egyes 

önfenntartó szerv- 

rendszerek részei- 

nek szerepét az 

életműködések 

fenntartásában 

A mozgató- és a 

többi önfenntartó 

szervrendszerről 

korábban megszer- 

zett anatómiai, 

élettani ismeret- 

anyag szélesítése 

kibővítése az élet- 

kori sajátságoknak 

megfelelő mélység- 

ben 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

Anatómiai, élettani 

ismereteit rendsze- 

rezi, bővíti. A tan- 

tárgy ráépülő jelle- 

gű, ebből adódóan 

lehetőséget ad az 

alapképzés során 

elsajátított ismere- 

tek szintézisére, 

valamint módot ad a 

különböző tanulási 

formák, képességek 

gyakorlására. 

A tanuló az önálló 

ismeretszerzés mel- 

lett, tanítva is tanul, 

csoportmunka során 

gyakorolja az isme- 

ret-átadási képessé- 

geit. 

 

 

 
Internetes forrásból 

információkat gyűjt 

és csoportosít, pre- 

zentációt állít össze. 

Ismerteti a szabály- 

zó szervrendszer 

működési elvét 

hierarchikus viszo- 

nyait, bemutatja a 

hormonális- és idegi 

szabályzás anatómi- 

ai és élettani össze- 

függéseit 

A hormonrendszer 

és az idegrendszer 

korábban megszer- 

zett anatómiai, 

élettani ismeret- 

anyagának szélesí- 

tése az életkori 

sajátságoknak meg- 

felelő mélységben 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Önállóan ismerete- 

ket szerez és alkal- 

mazza a szakmai 

nyelvet. 

Előadás és projekt- 

feladat keretében 

előad, új ismeretek- 

re tesz szert és eze- 

ket összekapcsolja a 

meglévő ismeret- 

rendszerével. 

Egyéni, páros és 

csoportos munkát 

végez, ismerteti az 

együttműködés 

feladat-megosztás 
rendszerét. 

 

 

 

 

 

 

 
Szaknyelv ismerete. 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 
Online forrásokat, 

videókat, esetta- 

nulmányokat keres 

a témához kapcso- 

lódóan. 

3.4.2.6 A tantárgy témakörei 

3.4.2.6.1 Szöveti struktúrák élettani vetületei 

A szerkezeti struktúrák szerepe a következő szövetekben: harántcsíkolt izom, simaizom, 

szív-izom, csontszövet, emberi vér. 

Magyarázza, hogy a funkció hogyan tükröződik az adott szövet szerkezeti struktúrájában. 

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



 

A csontszövet részletes felépítése, csontanyag (sejtközötti állomány) kémiai összetétele 

(szerves és szervetlen alkotók), ezek szerepe a szövet élettani feladataiban. 

Az egyes csontsejt-típusok szerepe a csontosodás folyamatában. 

A három izomszövet-típus felépítés és működés szempontú összehasonlítása (kontrakció, 

izom-rángás, ingerszummáció elve, tartós tetanusz kialakulása). 

3.4.2.6.2 A vázrendszer felépítése és működése 

A csontok szerkezetének vázfunkciókhoz köthető tulajdonságait. (fizikai tartó, 

vérképzés helyszíne, ásványianyag raktár). 

Az ízületek típusainak csoportosítása azok alakja és tengelyszáma szerint, az egyes 

ízülettípusok mozgásai. 

A vázrendszer fontosabb ízületeinek (váll-, könyök-, csukló-, csípő-, térd-, alsó és felső 

ugróízület) jellemzése, az ízületi tengelyek száma, és az azt megalkotó csontok szerint. 

A férfi- és a női vázrendszer, különösen a medence-típusok közti különbség oka és 

mozgásminőségi következményei. 

A hosszirányú csontnövekedés és a csont vastagodásának folyamata. 

3.4.2.6.3 Az izomrendszer felépítése és működése 

Az izomeredés és a –tapadás fogalmának ismerete. 

A következő izmok jellemzőinek (eredés, tapadás, funkció) ismerete: 

A végtagok hajlító- és feszítő, közelítő és távolító izmai közül: (két- és háromfejű felkar- 

izom, deltaizom, hollócsőrkarizom, csípőizmok, kis- középső- és nagy farizom, két- és 

négyfejű combizom, fésűs és karcsúizom, hosszú- a rövid- és nagy közelítőizom, az 

elülső sípcsonti izom, háromfejű lábszárizom) 

A nyak- és hátizmok közül: fejbiccentő izom, csuklyásizom, lapockaalatti izom, nagy 

rom- buszizom, széles- és hosszú hátizom), 

Mellkas izmai közül: rekeszizom bordaközi izmok, kis és nagy mellizom. 

Hasizmok (egyenes-, külső ferde-, belső ferde- és haránt hasizom, csípőhorpaszizom 

elülső fűrész-izom.). 

A szarkomer részei, molekuláris struktúrája és funkciója közti összefüggés, az 

izomösszehúzódás kémiai feltételrendszere, az izomrost energetikai folyamatai 

3.4.2.6.4 Keringési rendszer részeinek szerepe az életműködések fenntartásában 

A vérről alkotott szövettani ismeretek bővítése: a hemoglobin molekula vörösvértestek 

jellemzőit meghatározó tulajdonságai. 

A sérült érfal, a vérlemezkék, a trombin, a fibrin, a kalciumion, K-vitamin szerepe a 

véralvadás folyamatában. 

A vérszegénység lehetséges okai. 

A véralvadási folyamat rendellenességeinek szerepe a vérzékenység, illetve trombózis 

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



 

kialakulásában. 

Az artériás erek szerepe a szabályzási folyamatokban. 

A hajszálerek keringési jellemzői, funkciója az anyagcserében. 

A vérnyomás változásának elemzése, a véráramlás sebessége, az erek 

keresztmetszetének alakulása a keringési rendszerben. 

A szív teljes ingerületkeltő és vezető rendszerének részei, valamint a szívritmus idegi 

szabályzásának módja. 

A szívciklus. 

3.4.2.6.5 Légzőrendszer részeinek szerepe az életműködések fenntartásában 

A légzés szervezet- és sejtszintű folyamatainak összefüggésbe hozása. 

A légcsere, a gáz- csere és a sejtlégzés összefüggései. 

A sejtlégzés fő lépései (aerob és anaerob út) a kétféle metabolizmus szerepe az 

izomműködésben. 

A tüdőben és a szövetekben folyó gázcsere diffúziós elve, a légzőmozgások 

következtében kialakuló nyomásváltozások szerepe a légzési gázok transzportjában. 

A légcsere biomechanikai értelmezése a Donders modell alapján. 

A vér szén-dioxid koncentrációjának szerepe a légzés szabályozásában. 

A kemoreceptorok és a mechanoreceptorok helye és szerepe a légzésszabályozásban. 

A légzésvezérlés idegi szabályzása. 

3.4.2.6.6 Szabályzórendszer egyes elemeinek szerepe az érző és mozgató 
területek működésének összehangolásában 

A motivációs állapotok szerepe magatartásunk irányításában. 

Az agykéreg szerepe az akaratlagos mozgások kialakításában. 

A mozgatópályák kereszteződéseinek funkcionális következményei. 

A kéreg alatti magvak, a kisagy és az átkapcsolódások szerepe az automatizált mozgások 

szabályozásában. 

A kisagy funkciói (mozgáskoordináció, finomhangolás, szűrés). 

A szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer anatómiai vetületének és működésének 

összehasonlítása. 

A vegetatív szabályozás hatása az életfolyamatokra. (a szembogár (pupilla), a vázizom, a 

bél, a szív és a vérerek szimpatikus és paraszimpatikus befolyásolása). 

A keringés és a testhőmérséklet szabályozása. 

Az öröklött emberi magatartásformák. 

A feltételes reflexek szerepe az ember tanulási folyamataiban, komplex viselkedésében 
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3.4.3 Terhelésélettan tantárgy 29/29 óra 

3.4.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A sport ágazatban tanuló a korábbi közismeretei és szakmai tantárgyak tartalmára és 

sportbeli gyakorlati tapasztalataira alapozva ismerje meg az edzés szervezetre gyakorolt 

hatását, a különböző szervrendszerek terhelésre adott alkalmazkodási reakcióit. A tantárgy 

tanulása során sajátítsa el a különböző életkorokban adagolt terhelések jellemzőit, legyen 

képes mozgásprogramokat ajánlani különböző krónikus betegségekben szenvedőknek. 

Ismerje meg a sportolók táplálkozási sajátosságait, a teljesítményfokozás eszközeit. A 

tantárgy ismeretanyagára támaszkodva a tanulói későbbi tanulmányai során képessé váljon 

arra, hogy életkor- hoz, előképzettséghez igazodó edzéseket, sportfoglalkozásokat 

tervezzen és vezessen a verseny- és a szabadidősportban egyaránt, hatékony tanácsokkal 

segítsen egy élet-módprogram kialakításában. 

3.4.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.4.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása témakörökhöz kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. Az edzéselmélet alapfogalmai, a 

homeosztázis, terhelés, alkalmazkodás, túlkompenzáció összefüggései. 

3.4.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 
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Felhasználja az 

edzés szervezetre 

gyakorolt hatását, a 

különböző szerv- 

rendszerek terhelés- 

re adott alkalmaz- 

kodási reakcióit 

munkája során. 

Az edzés,  edzés- 

rendszer, terhelés 

edzésalkalmazko- 

dás, homeosztázis, 

túlkompenzáció 

fogalma. 

Terhelés anyagcse- 

rét módosító hatásai 

az egyes szervrend- 

szerekben 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 
A tantárgy ismeret- 

anyagára támasz- 

kodva felismeri a 

sportolók, a hozzá- 

juk forduló, egés- 

zségüket megőrizni, 

testkultúrájukat 

fejleszteni vágyó 

emberek képessége- 

inek biológiai korlá- 

tait. Felméri a fizi- 

kum mögött meg- 

húzódó biológiai 

adottságokat, hogy 

a későbbiekben 

ezekre az ismere- 

tekre épülő szakmai 

tartalom birtokában 

életkorhoz, előkép- 

zettséghez igazodó 

edzéseket, sportfog- 

lalkozásokat tervez- 

zen és vezessen, 

hatékony tanácsok- 

kal segítse a rá 

bízottakat egy sze- 

mélyre szabott 

életmódprogram 

kialakításában 

 

 
Online forrásokat, 

videókat, esetta- 

nulmányokat keres 

a témához kapcso- 

lódóan. 

 

Elkülöníti a külön- 

böző életkorokban 

alkalmazható terhe- 

lések jellemzőit, 

különböző korcso- 

portok részéra moz- 

gásprogramot állít 

össze. 

A naptári és bioló- 

giai életkor különb- 

sége. 

Terhelés és biológi- 

ai életkor összefüg- 

gései, a szenzibilis 

időszak fogalma, 

egyes motoros ké- 

pességek szenzibilis 

időszakai. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Figyelembe veszi az 

esetlegesen fennálló 

krónikus betegsége- 

ket, és ezeknek 

megfelelően módo- 

sítja az edzés során 

alkalmazható terhe- 

lést. 

 

Krónikus betegség 

fogalma. 

Gyakori krónikus 

betegségek tünetei, 

kezelése, sportélet- 

tani vonatkozásai 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
 

Ismerteti a sporto- 

lók táplálkozására 

vonatkozó dietetikai 

előírások hátterét, a 

teljesítményfokozás 

legális eszközeit 

A sporttáplálkozás 

alapelveinek isme- 

rete, a táplálkozás 

folyamata és a táp- 

anyag-összetétel 

hatása a sporttelje- 

sítményre. A sza- 

bályzás 

terhelésélettani 

vonatkozásai 

 

 

 

Jelöljön ki egy 

elemet. 

 

3.4.3.6 A tantárgy témakörei 

3.4.3.6.1 Edzéselméleti összefoglalás, a terhelés során a szervezetben 
végbemenő változások 

Az edzés, edzésrendszer fogalma, jellemzői. 

A terhelés fogalma, külső és belső terhelés, külső terhelés összetevői. 

Az edzésalkalmazkodás fogalma. 

A túlkompenzáció folyamata. 

A homeosztázis fogalma, jellemzői. 

Terhelés hatására a szervezetben végbemenő teljesítménycsökkentő változások 

(hipertermia, dehidratáció, sóvesztés, hemokoncentráció változása, vér kémhatásának 

változása, vércukorszint változása). 

Védekezés a káros hatások ellen 
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3.4.3.6.2 Energiaszolgáltató folyamatok a szervezetben 

Sejtszintű energiaszolgáltató folyamatok ismerete (biológiai oxidáció, erjedés). 

A biológiai oxidáció szakaszai, az egyes szakaszok biokémiai folyamatai. 

A glikolízis és az erjedés biokémiai kapcsolata. 

A Pasteur-effektus fogalma. 

Az energiaszolgáltató folyamatok típusai (anaerob alaktacid, anaerob laktacid, aerob). 

Az energiaszolgáltató folyamatok időrendi változásai. 

Steady state, anaerob küszöb fogalma 

3.4.3.6.3 Terhelés hatása a mozgató szervrendszerre 

A mozgatórendszer részei, feladatai. 

A csontok típusai, csöves csont felépítése, csontnövekedés. 

A csontok összeköttetése, ízület felépítése. 

Az izomszövet felépítése. 

Az izomműködés mechanizmusa. 

Az izomkontrakció típusai. 

Az izomrostok típusai, jellemzői. 

A passzív mozgatórendszer adaptációs folyamatai. 

Az aktív mozgatórendszer adaptációs folyamatai. 

3.4.3.6.4 Terhelés hatása a légzési szervrendszerre 

A légzési rendszer részei, feladatai. 

A tüdő jellemzése. 

A légzőrendszert jellemző élettani mutatók (légzésszám, légzési térfogat, légzési 

perctér- fogat, vitálkapacitás). 

A tüdő adaptációs folyamatai. 

A légzőrendszert jellemző élettani mutatók változásai terhelés hatására, az edzett és a 

nem edzett szervezet mutatóinak összehasonlítása. 

Az aerob kapacitás fogalma, jelentősége. 

3.4.3.6.5 Terhelés hatása a keringési rendszerre  

A keringési rendszer részei, feladatai. 

A szív jellemzése (elhelyezkedés, felépítés, önálló ingerkeltő és ingerületvezető 

rendszer). 

A nyirokrendszer jellemzése. 
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Az egyes értípusok összehasonlítása. 

A vér összetevői, jellemzése. 

A keringési rendszert jellemző élettani mutatók (vérnyomás, pulzus, pulzustérfogat, 

perctérfogat). 

Egy aerob és anaerob munkát végző sportoló terhelés alatti vérnyomásváltozásainak 

összehasonlítása. 

Különböző pulzusfajták és jelentőségük (ébredési, nyugalmi, munka, maximális, 

visszaállási). 

A szív adaptációs folyamatai. 

Edzett szív, edzésbardycardia. 

A szívműködés adaptációs folyamatainak összehasonlítása egy aerob és egy anaerob 

munkát végző sportoló esetében. 

A keringési rendszert jellemző élettani mutatók változásai terhelés hatására, az edzett és 

a nem edzett szervezet mutatóinak összehasonlítása 

3.4.3.6.6 A terhelés és a szabályozó rendszer kapcsolata 

A vezérlés és a szabályozás összehasonlítása. 

A szabályozás feladatai. 

Negatív visszacsatolás. 

A hormonrendszer és az idegrendszer feladatainak összehasonlítása. 

Mirigy fogalma, típusai. 

Hormon fogalma, típusai. 

Az agyalapi mirigy hormonjai. 

A terhelésben fontos szerepet játszó mirigyek és hormonjaik (pajzsmirigy, mellékvese, 

hasnyálmirigy, nemi mirigyek) 

Rendszeres terhelés hatására végbemenő hormonális változások. 

Az idegszövet felépítése (neuron, gliasejtek). 

Elemi idegjelenségek (nyugalmi és akciós potenciál, szinapszis jellemzése). 

A mielinizáció és a mozgástanulás kapcsolata. 

A terhelés és a szimpatikus túlsúly kapcsolata. 

A Selye-féle stresszelmélet. 

Mozgató (piramis és extrapiramis) pályák jellemzése, kapcsolatuk a mozgás 

végrehajtásával. 

Az idegrendszer adaptációs folyamatai 

3.4.3.6.7 A terhelés és a táplálkozás kapcsolata 

Tápanyagok fogalma, csoportosítása. 
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Táplálkozás és sporttáplálkozás összehasonlítása. 

A sporttáplálkozás alapelvei. 

Táplálkozás a terhelés előtt, alatt és után 

3.4.3.6.8 Különböző életkorok terhelésélettani sajátosságai 

Naptári és biológiai életkor fogalma. 

Terhelés és biológiai életkor. 

Szenzibilis időszak fogalma. 

Az egyes motoros képességek és szenzibilis időszakaik. 

Erőfejlesztés különböző életkorokban. 

Az időskori sportolás jellemzői. 

3.4.3.6.9 Fogyatékkal élők, krónikus betegek és terhesek terhelésének 
sajátosságai 

Fogyatékosság fogalma, típusai. 

Fogyatékkal élők sportolásának jellemzői. 

Krónikus betegség fogalma. 

Gyakori krónikus betegségek (cukorbetegség, asztma, krónikus elhízás, epilepszia, 

magas vérnyomás). 

Krónikus betegek sportolásának jellemzői. 

A terhesség és a sportolás kapcsolata. 

3.4.3.6.10 A teljesítményfokozás 

A teljesítményfokozás megengedett és tiltott módszerei és eszközei. 

A dopping fogalma. 

Doppingosztályok. 

Az antidopping program. 

3.4.4 Edzéselmélet II. tantárgy 29/29 óra 

3.4.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy elméleti hátteret biztosítson a sport ágazatban tanulók 

számára a gyakorlati feladatok elvégzéséhez. A tananyag elsajátítása során megismerik az 

adekvát, képzettséget és életkort figyelembe vevő képességfejlesztési módszereket. 

Elsajátítják az edzés (foglalkozás) tervezésének módszertani alapjait. Ezáltal képessé 
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válnak tudományosan megalapozott sportfoglalkozások tervezésére, edzésprogramok 

összeállítására. 

3.4.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.4.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak. A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció 

tematikai egységhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak (motoros 

képességek fogalma, csoportosítása). Az anatómiai-élettani ismeretek tantárgyon belül: 

pulzustan, homeosztázis fogalma, az egyes szervrendszerek élettana különös tekintettel a 

mozgató, keringési és légzési szerv-rendszerre. 

3.4.4.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Azonosítja az egyes 

kondicionális és 

koordinációs képes- 

ségeket fejlesztő 
módszereket. 

 
 

Motoros képességek 

megjelené-si for- 

mái, az egyes moto- 

ros képességeket 

felmérő eljárások és 

azok fejlesztésének 

módszerei. 

 
 

Teljesen önállóan 

Törekszik a definí- 

ciók, összefüggések 

megértésére. 

 

Hitelességre, alapos 

szakmai tudás meg- 

szerzésére törek- 

szik, későbbi gya- 

korlati feladatainak 

sikeres megoldása 

érdekében. 

Adott fogalmak, 

releváns szövegré- 

szek keresése online 

dokumentumokban 

Saját területén 

mozgásformákat, 

gyakorlatsorokat 

alkot az egyes testi 

képességek fejlesz- 

tésére. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Saját sportágában     

megtervezi az adott   Aktívan és koopera-  

időszakhoz, korosz- 

tályhoz, előképzett- 
séghez igazodó 

Edzéselvek, edzés- 

tervezés folyamata, 
alapelvei. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

tívan vesz rész a 
feladatmegoldások- 

ban a különböző 

Grafikus és tábláza- 

tos edzéstervek 
elemzése. 

képességfejlesztő   munkaformákban.  

tevékenységet     

A sportági mozgás-     
formák oktatását a 
tanult módszertan 

Mozgástanulás 
fázisai. 

Teljesen önállóan  

alapján végzi.    
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3.4.4.6 A tantárgy témakörei 

3.4.4.6.1 A motoros képességfejlesztés módszertana 

Pulzus fogalma, típusai (ébredési, nyugalmi, munka, visszaállási) és a különböző 

típusok funkciói. 

A terhelés intenzitása, a pulzus és a fejlesztendő motoros képességek kapcsolata. 

Az izomerő fejlesztésének módszertana (életkori sajátosságok, fejlesztési módszerek, 

mód- szertani alapelvek). 

Az izomerő felmérésére szolgáló eljárások. 

Az állóképesség fejlesztésének módszertana (életkori sajátosságok, fejlesztési 

módszerek, módszertani alapelvek). 

Az állóképesség felmérésére szolgáló eljárások. 

A gyorsaság fejlesztésének módszertana (életkori sajátosságok, fejlesztési módszerek, 

módszertani alapelvek). 

A gyorsaság felmérésére szolgáló eljárások. 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztésének módszertana (életkori sajátosságok, fejlesztési 

módszerek, módszertani alapelvek). 

Az ízületi mozgékonyság felmérésére szolgáló eljárások. 

A koordinációs képességek fejlesztésének módszertana (életkori sajátosságok, 

fejlesztési módszerek, módszertani alapelvek). 

Az koordinációs képességek felmérésére szolgáló eljárások. 

3.4.4.6.2 A mozgástanulás 

A mozgáskoordináció és a mozgáskészség fogalma, összefüggései. 

A mozgásszerkezet fogalma, nyílt és zárt jellegű mozgáskészségek. 

A mozgástanulás alapfeltételei, jellemzői. 

A mozgástanulás jellemzői, szakaszai, az edzők feladatai. 

A Meinl-Schnabel-féle mozgástanulási modell. 

3.4.4.6.3 Edzéstervezés, foglalkozástervezés 

Az edzéstervezés alapelvei, lépései. 

Edzéstervek típusai 

Fitnesz foglalkozások tervezésének alapelvei, lépései. 

Sportág-specifikus edzéstervezés. 

Edzéstervezés utánpótlás korúaknál, haladóknál, élversenyzőknél. 
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3.4.5 Edzésprogramok II. tantárgy 57/57 óra 

3.4.5.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Az edzésprogramok II. tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók közvetlen, életszerű 

tapasztalatokat szerezzenek a sportolók felkészítési- felkészülési folyamatáról, vagy a 

fitnesz- wellness szektor által kínált testedzési lehetőségekről. Kiemelt cél, hogy a tanulók 

– a meg- adott szempontok szerint - részt vegyenek az edzésprogramokban, tapasztalataikat 

elemzések formájában értékeljék, továbbá, hogy kondicionális és koordinációs 

képességeik folyamatosan fejlődjenek. 

3.4.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.4.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés tantárgyon belül: motoros képességek jellemzői és fejlesztési módszerei, 

sportfoglalkozás felépítése. Az edzéselmélet tantárgyon belül: terhelés 

hatásmechanizmusa, motoros képességek felosztása, összefüggései, elfáradási 

sajátosságok, szenzitív időszakok. 

3.4.5.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.5.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 
Elemzi és értékeli   - Nyitott más moz-  
az edzéstervek   gásformák ismeret- 

(foglalkozástervek)   anyagának befoga- 

gyakorlati megvaló-   dására. 

sítását, a tapasztala- 
tokat hasznosítja 

Edzésnapló tartalmi 
elemei 

Teljesen önállóan 
- Együttműködő,, 
mert a csoportos 

további munkája   foglalkozásokon a 

során.   résztvevők igényét 
Szükség esetén   figyelembe kell 

rajzírást alkalmaz   lennie. 
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A korszerű edzésel- 

vek és –módszerek 

figyelembevételével 

célirányosan fej- 

leszti a foglalkozá- 

sokon résztvevők 

motoros képességeit 

- Rövid távú állóké- 
pesség fejlesztése. 

- Középtávú állóké- 

pesség fejlesztése. 

- Hosszú távú álló- 

képesség fejleszté- 

se. 

- Állóképesség 

fejlesztése tartós 

módszerekkel. 

- Állóképesség 

fejlesztése intervall 

módszerrel. 

- Állóképesség 

fejlesztése ellenőrző 

(vagy verseny) 

módszerrel 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

- Egyes sporttevé- 

kenységek gyakor- 

lása balesetveszélyt 

jelenthet, ezért jól 

elő kell készítenie 

foglalkozásokat. 

- A gyakorlatok 

tervezése során 

kreatív és önálló. 

- A szabályismere- 

tek tudatában a 

"Fair Play" szelle- 

misége szerint cse- 

lekszik 

- Az interperszoná- 

lis kapcsolatokban 

rugalmas, lévén 

emberekkel foglal- 

kozik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkája során 

figyelembe veszi a 

fejleszthetőség 

szenzitív időszakait, 

ugyanakkor törek- 

szik a képességek 

harmonikus fejlesz- 

tésére is 

- Az ízületi mozgé- 

konyság fejleszté- 

sének elmélete 

- Az ízületi mozgé- 

konyság passzív 

fejlesztése. 

- A mozgásérzéke- 

lés (kinesztézis) 

fejlesztése. 

- Az egyensúlyozási 

képesség fejleszté- 

se. 

- A ritmusérzék 

fejlesztése. 

- A reagálási képes- 

ség fejlesztése. 

- A téri tájékozódási 

képesség fejleszté- 

se. 

- Az összekapcso- 

lódási képesség 

fejlesztése. 

- A differenciáló 

képesség fejleszté- 

se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 
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Meghatározza az 

adott motoros ké- 

pesség fejlesztését 

célzó gyakorlatokat 

Általános erőfej- 
lesztés 

- Speciális erőfej- 

lesztés 

- Pozitív dinamikus 

(legyőző) erőfej- 

lesztés 
- Negatív dinamikus 

(fékező) erőfejlesz- 

tés 

- Statikus 

(izometriás) erőfej- 

lesztő gyakorlatok 

- Intermediális 

(izokinetikus) erő- 

fejlesztő gyakorla- 

tok 

- Maximális erő 

fejlesztése 

- Gyorsasági erő 

fejlesztése 

- Állóképességi erő 

fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafikonok, ábrák 

elemzése 

A korszerű edzésel- 

vek és –módszerek 

figyelembevételével 

célirányosan fej- 

leszti a foglalkozá- 

sokon résztvevők 

motoros képessége- 

it. 

- Gyorsulási képes- 

ség fejlesztése 

- Gyorsaság (cikli- 

kus helyzet- és 

helyváltoztatási 

gyorsaság) fejlesz- 

tése 

- Gyorsasági álló- 

képesség fejlesztése 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

3.4.5.6 A tantárgy témakörei 

3.4.5.6.1 Motoros képességfejlesztés II. 

Általános erőfejlesztés 

Speciális erőfejlesztés 

Pozitív dinamikus (legyőző) erőfejlesztés 

Negatív dinamikus (fékező) erőfejlesztés 

Statikus (izometriás) erőfejlesztő gyakorlatok Intermediális (izokinetikus) erőfejlesztő 

gyakorlatok 

Maximális erő fejlesztése 

Gyorsasági erő fejlesztése 

Állóképességi erő fejlesztése 

A reagálás gyorsaságának fejlesztése 

A mozdulatgyorsaság (aciklikus mozgásgyorsaság) fejlesztése 

Gyorsulási képesség fejlesztése 

Gyorsaság (ciklikus helyzet- és helyváltoztatási gyorsaság) fejlesztése 
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Gyorsasági állóképesség fejlesztése (Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét 

gyakorlatok és edzésprogramok végrehajtása útján történik.) 

3.4.5.6.2 Edzés (foglalkozás) látogatás, dokumentálás II. 

Kezdő és haladó fittségi edzésprogramok megtekintése (fitness-wellness instruktor). 

Fitnesztermek és fitnesz órák látogatása (fitness-wellness instruktor). 

Versenyek látogatása (sportedző). 

Szakmai rendezvények, workshopok látogatása (fitness-wellness instruktor) 

Saját sportágában amatőr sportolók és profi versenyzők edzéseinek megtekintése (sport- 

edző) 

Más sportágak/mozgásformák edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése. 

Mérkőzés látogatások során saját sportági jegyzőkönyvek készítése. 

Más sportágak (csapatsportok, sportjátékok) jegyzőkönyv vezetésének elsajátítása. 

Különböző mozgásformák videó elemzése. 

Előre megadott szempontok szerint a mérkőzés látogatások során statisztikák készítése, 

elemzése. (Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes 

feladatait.) 

3.4.6 Gimnasztika II. tantárgy 29/29 óra 

3.4.6.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tananyagtartalmának feldolgozása során a tanulók korábbi ismeretikre alapozva 

megismerkednek a kéziszerrel és egyéb szerekkel végzett gimnasztikai gyakorlatok 

tervezésével, vezetésével. Megismerkednek a korszerű, edzőtermekben használt szerekkel 

(pl. TRX, bosu). Megtanulják hogyan módosítható az egyes gyakorlatok hatása, a terhelés 

szabályozása azok használatával. 

3.4.6.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.4.6.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés tantárgyon belül: bemelegítés, gimnasztikai gyakorlatok felépítése, 

gyakorlat-vezetési módszerek, gimnasztikai szaknyelv ismerete. Az edzéselmélet 

tantárgyon belül: a mozgások szerkezeti elemei, a terhelés összetevői, a külső terhelés 

szabályozási lehetőségei. Az anatómiai-élettani ismeretek tantárgyon belül: emberi test 

felépítése, izomműködés típusai antagonista-szinergista működés, ízületek felépítése, 

típusai. 
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3.4.6.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.6.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 

 
Pontosan és közért- 

hetően használja a 

szaknyelvet. Szük- 

ség esetén rajzírást 

alkalmaz 

- A gimnasztika 

szakleírása és a 

gyakorlatok ábrázo- 

lása 

- Gimnasztikai 

szaknyelv alapelve- 

inek ismerete 

- Rajzírás jelrend- 

szerének alkotóele- 

mei 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Nyitott más moz- 

gásformák ismeret- 

anyagának befoga- 

dására. 

- Együttműködő, 

mert a csoportos 

foglalkozásokon a 

résztvevők igényét 

figyelembe kell 

lennie. 

- Egyes sporttevé- 

kenységek gyakor- 

lása balesetveszélyt 

jelenthet, ezért jól 

elő kell készítenie 

foglalkozásokat. 

- Kreatív és önálló a 

gyakorlatok terve- 

zése során. 

- A szabályismere- 

tek tudatában "Fair 

Play" szellemű. 

- Rugalmas az in- 

terperszonális kap- 

csolatokban, mert 

emberekkel foglal- 

kozik. 

 

 

 

 

 

Változatosan alkal- 

mazza a gyakorla- 

tokat a terhelési 

összetevők ismere- 

tében. 

- Gyakorlatok ter- 

vezése, gyakorlatok 

variálása és kombi- 

nálása 

- Gyakorlatok 

kiindulóhelyzetének 

változtatási lehető- 

ségei 

- Gyakorlatok moz- 

gásütemének vál- 

toztatási lehetőségei 

- Terhelési mutatók 

változtatási lehető- 

ségei kéziszerek 
használatával 

 

 

 

 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

Elemzi a mozgáso- 

kat és felismeri a 

mozgásokat létre- 

hozó izmokat. 

- Gyakorlatelemzés 

jelentése 

- Az ember nagy 

izomcsoportjai 

- Antigravitációs 

izmok jelentése 

- Ízületi mozgások 

fajtái 

- Célgimnasztika 

jelentése 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Szakszerűen és 

hatékonyan irányítja 

a gyakorlatok vég- 

rehajtását. Ki tudja 

választani a körül- 

mények együttes 

mérlegelését köve- 

tően a megfelelő 

gyakorlatvezetési 

módszert 

- Gyakorlatvezetési 

módszerek 

- Verbális ismerte- 

tés (szóbeli közlés) 

módszerei 

- Vizuális közlés, 
ismertetés (megmu- 

tatás módszere, 

szemléltetés) mód- 

szere 

- Vegyes gyakorlat- 

közlési módszerek 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 
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Az edzés (foglalko- 

zás) feladatához 

igazodó, szakszerű 

levezetést alkalmaz. 

 

Edzés végi leveze- 

tés folyamata 

 
Teljesen önállóan 

 

3.4.6.6 A tantárgy témakörei 

3.4.6.6.1 Kéziszerrel- és egyéb szerrel végzett gyakorlatok 

Erősítő hatású kézisúlyzós gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, 

hát-, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Erősítő hatású gimnasztikai labdás gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, 

váll-, hát-, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Erősítő hatású rugalmas ellenállásossal, gumikötéllel végzett gyakorlatok megismerése, 

tervezé-se, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Felfüggesztéses eszközzel, TRX-szel végzett erősítő hatású gyakorlatok megismerése, 

tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Páros és társas gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, 

törzs-, lábizom erősítő hatású gyakorlatok) 

Zsámoly és padgyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, 

törzs-, lábizom erősítő hatású gyakorlatok) 

Bordásfal gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-, 

lábizom erősítő gyakorlatok) 

Ugró kötél gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-, 

lábizom erősítő gyakorlatok) 

Medicin labda gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, 

törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Erőfejlesztő gépekkel, csigás szerkezetekkel végzett erősítő hatású gyakorlatok (kar-, 

váll-, hát-, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Bot gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása. 

Egyéb eszközzel (pl. bosu, "hajókötél") végzett gyakorlatok megismerése, tervezése, 

rajzírása. 

3.4.7 Kommunikáció tantárgy 29/29 óra 

3.4.7.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja a kommunikációs készség szakmaspecifikus fejlesztése, 

szituációhoz kötött megfelelő és tudatos alkalmazása. A szövegértési és szövegalkotási 

készségek fejlesztése annak érdekében, hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a 

tanuló képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció megfelelően kiválasztott 

eszközeinek célirányos használatára a kommunikációs helyzetnek (tér, idő, cél, 
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résztvevők) megfelelően. Az asszertív kommunikációs eszközök ismerete és alkalmazása 

az interakció során. 

3.4.7.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.4.7.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyon belül: kommunikációs alapismeretek, beszéd- 

helyzetek, dramatikus játékok, retorikai ismeretek témakörökhöz. A Sportpszichológia 

tantárgyon belül: agresszív, passzív és asszertív viselkedés témakörhöz. 

3.4.7.4 A képzés órakeretének legalább 10%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.7.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

Önállóan, vagy 

másokkal együtt- 

működve a tanuló 

célirányosan és az 

adott szituációnak 

megfelelően hasz- 

nálja az asszertív 

kommunikáció 

eszközeit. Kapcso- 

latot teremt környe- 
zetével. 

 

A verbális és non- 

verbáliskommuni- 

káció fogalma, 

tényezői, funkciói. 

A nyelvi és nonver- 

bális kifejezőeszkö- 

zök ismerete, értel- 

mezése, retorikai 

alapfogalmak. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 
 

Az elsajátított szö- 

vegértési és szöveg- 

alkotási készségeket 

a gyakorlatban 

alkalmazza. Az 

információt hatéko- 

nyan befogadja, 

magatartásával 
segíti a kommuni- 

kációs folyamatot. 

Az érvelés és a 

cáfolat módszereit 

alkalmazza vita- 

helyzetben, képes a 

saját és a többi 

résztvevő érdekeit 

felismerni, elkülöní- 

 

Ismerteti és alkal- 

mazza a kulturált 

vita szabályait, 

álláspontja mellett 

logikusan érvel, 

vitapartnereivel 

nyitottan, tisztelet- 
tudóan kommunikál 

 
 

Az asszertív kom- 

munikáció retorikai 

eszközei, az érvelés 

technikái. 

 

 

 
Teljesen önállóan 
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Felismeri, értelmezi 

a gyakorlati szituá- 

ciókban megjelenő 

kommunikációs 

elemeket. A szituá- 

ciónak megfelelő 

nyelvi eszközökkel 

kommunikál. 

Az alkalmazható 

kommunikációs 

formák, műfajok 

(szemé- 

lyes/csoportos be- 

szélgetés, megbe- 

szélés; terv; beszá- 

moló; értekezlet; 

utasítás stb.) isme- 

rete 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

teni, értékelven 

kommunikálni. 

A sportszakemberi 

szerepnek megfele- 

lően vesz részt a 

foglalkozása során 

jellemző interakci- 

ókban. 

 

 

Online videókban 

azonosítja a kom- 

munikációs eleme- 

ket. 

3.4.7.6 A tantárgy témakörei 

3.4.7.6.1 A kommunikáció szerepe és alapformái 

Kommunikáció fogalma, tényezői, funkciói, és mellékfunkciói. 

Nem nyelvi kifejezőeszközök alkalmazásának lehetőségei: az élőszó zenei 

kifejezőeszközei, a nonverbális kommunikáció által közvetített jelzések értelmezése. 

A testbeszéd, a térközszabályozás szerepe a kommunikációs folyamatban, értelmezése 

és tudatos alkalmazása különféle kommunikációs helyzetekben. 

A gyakorlatban megjelenő nem nyelvi kifejezőeszközök értelmezése és elemzése 

(például kép- és hanganyag alapján). 

Kommunikáció típusai, azok jellemzői: személyes, csoportos, nyilvános és 

tömegkommunikáció. 

Beszédhelyzetek megítélése; a megfelelő stílus és magatartás értelmezése, alkalmazása. 

Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

3.4.7.6.2 Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a kommunikációs 
folyamatokban 

Az asszertív kommunikáció fogalma. 

Az asszertív kommunikáció jellemzői, nyelvi és nem nyelvi formái. 

Az információ hatékony befogadása, értelmezése, a szituációnak megfelelő 

önérvényesítés. 

Az asszertív meggyőzés retorikai eszközei, érvelési technikái, 

A megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazása az érzelmi és értelmi hatáskeltésre. 

A kulturált vita felépítése, szabályai, az érvelési és a cáfolat módszerei, a hatásos 

előadás- mód eszközei, szemléltetésének módjai (bemutatás, prezentáció stb.) 

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és szövegfonetikai 

eszközök) és nem nyelvi kifejezésbeli eszközeinek alkalmazása különféle 

szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés különböző formáiban. 

3.4.7.6.3 A szakmaspecifikus interakciók hatékony kezelése 
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A szakmaspecifikus interakciók során megjelenő szituációk (edző-sportoló; oktató-

ügyfél; edző-sportszervezet; edző-nyilvánosság; edző-tanintézmény stb.), színterek 

(edzés, versenyhelyzet, egyesület, média, iskola stb.) ismerete. 

Az alkalmazható kommunikációs formák, műfajok (személyes/csoportos beszélgetés, 

megbeszélés; terv; beszámoló; értekezlet; utasítás stb.) ismerete. 

A sportolók motiválása, véleményformálás, reflektálás a fennálló kommunikációs 

tényezők figyelembevételével, a megismert kommunikációs technikák alkalmazásával. 

A gyakorlati szituációk, a megjelenő kommunikációs elemek felismerése, értelmezése, 

elemzése (például filmbejátszás alapján) 

3.4.8 Sportszervezési ismeretek tantárgy 29/29 óra 

3.4.8.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A fő cél, hogy a tanulók megismerjék a sportszervezés elméleti alapjait, a hazai és a 

nemzet- közi sportélet szervezeti struktúráját. Képet kaphatnak a szervezetek típusairól a 

verseny-, rekreációs sport és az intézményes testnevelés felépítéséről. Ezekre a 

tapasztalatokra alapozva ismereteket szereznek sportrendezvények és események 

szervezésének mentéről, jellegzetességeiről, módszertanáról. 

3.4.8.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.4.8.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

3.4.8.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.8.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

Ismerteti a hazai   

Intézményi, egyesü- 

leti sportversenyek 

szervezésében tevé- 

 
sportélet területeit,   

szervezeti hátterét, A szervezeti háttér  

az egyes szerveze- felépítése, az egye-  
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tek kapcsolati háló- 
zatát, az intézményi 

sületi rendszer. A 
hazai testnevelés 

Teljesen önállóan 
kenyen részt vállal, 

tapasztalatokat 

gyűjt, feladatkörén 

belül gyakorolja a 

funkciónak megfe- 

lelő vezetési attitű- 

döket. Képet alkot 

egyesülete, iskolája 

sportszervezeti 

felépítéséről. Magas 

fokú szervezőkés- 

zséggel kell rendel- 

keznie, mert a 

sportprogramok 

előkészítése, lebo- 

nyolítása ezt kíván- 

ja 

testnevelés rendsze- rendszere, irányítá-  

rét, fentiekben elhe- sa és felügyelete  

lyezi saját intézmé-   

nyét.   

Ismerteti a sport-    
események típusait,   

tisztában van az 
ezek során felmerü- 

lő szervezőmunka 

A sportesemények 

típusai 

 

Teljesen önállóan 

menetével, doku-   

mentációjával.   

Részt vesz rendez- Sport és rekreációs   
vények, tan- rendezvények, ese- Instrukció alapján 

folyamok szervezé- mények szervezési részben önállóan 

sében. modellje  

3.4.8.6 A tantárgy témakörei 

3.4.8.6.1 A magyar testnevelés és sport területei és szervezetei 

A sport szerkezete és felépítése nemzetközi viszonylatban. 

Az intézményes testnevelés rendszere 

Óvodai testnevelés. 

Iskolai testnevelés , mindennapos testnevelés 

A felsőoktatási intézmények testnevelése 

Az iskolai testnevelés irányítása és felügyelete 

Állami és önkormányzati szerepvállalás a sportban 

A magyar sport irányítási, igazgatási rendszere. 

3.4.8.6.2 Sportesemények szervezése 

A sportesemények, sportrendezvények típusai és módszertana. 

A sportprogramok szerkezete 

A sportprogramok létrehozásának és szervezésének szempontjai és módszertani 

kérdései. 

Az eseményszervezés folyamata, dokumentumai. 

3.4.9 Sporttörténet tantárgy 29/29 óra 

3.4.9.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A sporttörténet tantárgy tanításának a célja, az általános érdeklődés felkeltése a sokszínű 
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sportágak iránt. A kiemelt sportágak kialakulásának és fejlődésének a bemutatása az ókori 

olimpiai játékoktól napjainkig. A sportban kialakított szabályrendszer megismerésén 

keresztül, a fair play szellemiség megerősítése. A kiemelt sportágak technikai és taktikai 

ismereteinek elsajátításával szakmai tudástár bővítése. Más sportszakmai tantárgyak (pl. 

edzéselmélet, gimnasztika) ismeretanyagának felhasználása, alkalmazása. 

3.4.9.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.4.9.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A történelem tantárgyon belül: az ókori és újkori olimpiák története, az olimpiai eszme. 

3.4.9.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.9.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

Időben elhelyezi és 

bemutatja az olim- 

pia kialakulását, 

történetét. 

- Ókori olimpiai 

játékok. 

- Újkori olimpiai 

játékok. 

- Magyar sportolók 

eredményei az 

olimpiákon. 

- A sport és a művé- 

szet kapcsolata. 
- Paralimpia. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

- Munkájára szak- 

mailag igényes és 

törekszik az új 

sportági ismeretek 

megszerzésére. 

- Nyitott az egyéb 

sportszakmai terüle- 

teken szerzett érte- 

sülések összekap- 

csolására. 

- Azonosul a fair 

play szellemiségé- 

vel. 

- Törekszik a sport- 

ágak szabályrend- 

szerének a betartá- 

sára. 

 

- Kellően érdeklődő 

a sportjátékok takti- 

kai összetevőinek a 

megismerésére. 

 

 
Ismerteti a sportjá- 

tékok kialakulásá- 

nak történetét, leg- 

fontosabb szabálya- 

it. 

- Kosárlabda jel- 

lemzése 

- Labdarúgás jel- 

lemzése 

- Röplabda jellem- 

zése 

- Kézilabda jellem- 

zése 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
Ismerteti az atlétika 

versenyszámait, 

jellemzőit. 

Az atlétikai futó- 

számok jellemzése 

- Az atlétikai ugró- 

számok jellemzése 

- Az atlétikai dobó- 

számok jellemzése. 

 

 
Teljesen önállóan 
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Ismerteti a sportági 

mozgásanyag alap- 

technikáit. 

Képességfejlesztés 

lehetőségei a torna 

sportágban 

- Női és férfi torna- 

szerek mozgás- 

anyagának jellem- 

zői 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 
 

Ismerteti a sportági 

mozgásanyag alap- 

technikáit. 

Képességfejlesztés 

lehetőségei az 

úszásban 

- Úszásnemek jel- 

lemzői 

- Az úszás higiéné- 
je, a vízből mentés 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Ismerteti a szabad- 

idős sportágak je- 
lentőségét 

-A túrázás, téli 

sportok, vízi spor- 
tok jellemzői 

 

Teljesen önállóan 
 

 

Ismerteti a sportági 

mozgásanyag alap- 

technikáit 

-A képességfejlesz- 

tés lehetőségei a 

küzdősportokban, 

- a grundbirkózás 

jellemzői 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Felismeri és elemzi 

a kiemelt sportágak 
technikai elemeit. 

A kiemelt sport- 
ágak technikai ele- 

meinek ismerete. 

 

Teljesen önállóan 
  

3.4.9.6 A tantárgy témakörei 

3.4.9.6.1 Olimpiatörténet 

Az ókori olimpiák kialakulása, eszmerendszere (kalokagathia). 

Az ókori olimpiák helyszínei, versenyzői, versenyszámai. 

Az ókori olimpiák hanyatlása. 

Az olimpiai eszme újjászületése, az újkori olimpiák kialakulása, magyar vonatkozásai. 

Az olimpiai eszme, a NOB és a MOB szerepe az eszme ápolásában. 

Az olimpia jelképei. 

Az újkori olimpiák történetének fordulópontjai. 

Kiemelkedő magyar eredmények, sportágak. 

A paralimpia. 

3.4.9.6.2 Sportági ismeretek 

Az alapsportágak története (atlétika, úszás, torna), hazai és nemzetközi szervezeti 

felépítése, kiemelkedő alakjai. 

A sportjátékok története (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda), hazai és 

nemzetközi szervezeti felépítése, kiemelkedő alakjai. 

A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában. 

A testmozgás, a sport szerepe a személyiség fejlesztésében 
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Az iskolai testnevelés célja és feladatai 

Az atlétika jelentősége az ember életében. 

A torna oktatásának fontossága az iskolai testnevelésben. 

Az úszás jelentősége az ember életében. 

Egy természetben űzhető sportág bemutatása. 

A ritmikus gimnasztika szerepe a harmonikus mozgás kialakításában. 

A küzdősportok és az önvédelem. 

3.5 Sportedzői és sportszervezési ismeretek megnevezésű tanulási 
terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 387/387 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanítási terület biztosítja a sportedző-sportszervező szakmát tanulók számára azokat az 

ismereteket, amelyek lehetővé teszik, hogy gyakorlati tevékenységük során megfelelő 

tudományos alapokra támaszkodva tervezzenek meg és vezessenek saját sportágukban 

edzéseket, versenyeztessék sportolóikat. Szervezési, vezetési, jogi, marketing és 

közgazdasági ismereteik segítségével sportvezetőként részt vegyenek egy sportszervezet, 

szövetség munkájában, irányítsanak egy sportlétesítményt. 

3.5.1 Sportági alapok tantárgy 161/161 óra 

3.5.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy az anatómiai-élettani, terhelésélettani, edzéselméleti és 

gimnasztikai alapfogalmakra alapozva a tanulók átfogó képet kapjanak a bemelegítés, a 

gimnasztika, a motoros képességfejlesztés és a levezetés módszertanáról, képesek legyenek 

az egyes motoros képességeket fejlesztő gyakorlatok tervezésére és vezetésére, illetve azok 

ellenőrzésére saját sportágukban. Az előzetes ismeretekre támaszkodva legyenek képesek 

meg- tervezni és megtartani edzés-részeket, képességfejlesztő foglalkozásokat. Életkornak, 

nemnek, előképzettségnek megfelelő módszerekkel oktassanak sportági mozgásformákat 

3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.5.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az edzéselmélet tantárgyon belül: az edzés szerkezeti elemei, jellemzői, a motoros 

képességek fogalma, csoportosítása és szenzitív időszakai; motoros képességek 

felmérésére szolgáló eljárások és fejlesztésére szolgáló edzésmódszerek; pulzus célzónák 

és terhelés kapcsolata. A gimnasztika tantárgyon belül: a gimnasztika mozgásanyaga, a 
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bemelegítés blokkjai, a gimnasztikai gyakorlatok hatásmechanizmusa. Az anatómiai-

élettani ismere- tek tantárgyon belül: az emberi test felépítése és működése, különös 

tekintettel a mozgató, keringési és légzőrendszerre; a mozgástanulás élettani alapjai, 

szabályozási kérdései. A terhelésélettan tantárgyon belül: az egyes szervrendszerek 

adaptációs folyamatai. 

3.5.1.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Bemelegítés során 
elkülöníti annak 
blokkjait. 

Bemelegítés moz- 

gásanyaga, blokkjai 

 

Teljesen önállóan 
Felelősen, szakmai 
alapon tervez és tart 
általános  és speciá- 

 

Saját sportágában a 

módszertani elvek- 

nek megfelelő moz- 

gásformákat tervez 
és oktat 

Saját sportág moz- 

gásanyaga, mozgás- 

formák oktatásának 

módszertana 

 
 

Teljesen önállóan 

lis bemelegítést. 

 

Szakmailag meg- 

alapozott gyakorla- 

tokat állít össze és 

vezet le. 

 

A balesetvédelmi és 

egészségtani szabá- 

lyokat, törvénysze- 

rűségeket betartja 

gyakorlati munkája 

során. 

 

Gyakorlati munkája 

során segítőkész a 

foglalkozást tartó 

tanulótársával 

szemben. 

 

Adekvát, életkori 

sajátosságokhoz 

igazodó bemelegí- 

tést vezet. 

 

 

Életkori sajátossá- 

gok, motoros képes- 

ségek, motoros 

képesség-fejlesztő 

mód-szerek, szenzi- 

tív időszakok. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Életkorhoz, szenzi- 

tív időszakokhoz 

igazodó kondicioná- 

lis, koordinációs 

képesség és ízületi 

mozgékonyságot 

fejlesztő gyakorla- 
tokat tervez és vezet 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

A tanult ismérvek 

alapján felismeri a 

tehetséges sportolót. 

 
 

A tehetség fogalma, 

ismérvei. 

A sportbeli kivá- 

lasztás kritériumai 

 
Teljesen önállóan 

Prezentációt készít 

a feladat tartalmi és 

formai kritériumai- 
hoz igazodva. 

A kiválasztás krité- 

riumait a tehetség 

ismeérveihez igazít- 

ja. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Adatokat rögzít, 

csoportosít és ösz- 

szegez. 

Saját sportágában a 

módszertani elvek- 

nek megfelelő tak- 
tikát tervez és oktat. 

Sportági taktika, 

oktatási módszerta- 

na. 

 
Teljesen önállóan 

 

3.5.1.6 A tantárgy témakörei 

3.5.1.6.1 Kondicionális képességfejlesztés és az életkor kapcsolata 
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Erőfejlesztés az óvodás és kisiskolás korban. 

Erőfejlesztés a serdülőkorban. 

Erőfejlesztés ifjú- és felnőttkorban. 

Állóképesség-fejlesztés az óvodás és kisiskolás korban. 

Állóképesség-fejlesztés a serdülőkorban. 

Állóképesség-fejlesztés ifjú- és felnőttkorban. 

Gyorsaság-fejlesztés az óvodás és kisiskolás korban. 

Gyorsaság-fejlesztés a serdülőkorban. 

Gyorsaság-fejlesztés ifjú- és felnőttkorban. 

3.5.1.6.2 Koordinációs képességek fejlesztése 

A térbeli tájékozódó képesség fejlesztésének gyakorlata. 

Az egyensúlyozó képesség fejlesztésének gyakorlata. 

A ritmusképesség fejlesztésének gyakorlata. 

A reagáló képesség fejlesztésének gyakorlata. 

A mozgásérzékelés fejlesztésének gyakorlata. 

A gyorsasági és állóképességi koordinációs képesség fejlesztésének gyakorlata. 

3.5.1.6.3 Az ízületi mozgékonyság fejlesztése 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztésére szolgáló gyakorlatok. 

A fejlesztés szenzitív időszakai. 

3.5.1.6.4 A bemelegítés módszertana 

A bemelegítés általános jellemzői, blokkjai. 

A bemelegítés jellemzői az óvodás korban. 

A bemelegítés jellemzői a kisiskolás korban. 

A bemelegítés jellemzői a serdülőkorban. 

Bemelegítés az ifjú- és felnőttkorban. 

3.5.1.6.5 Levezetés, relaxáció 

A levezetés jelentősége, módjai. 

A relaxáció funkciója, lehetőségei. 

3.5.1.6.6 Saját sportágra jellemző motoros képességek 
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Saját sportágára jellemző motoros képességek oktatása, módszertana. 

Sportág-specifikus motoros képességfejlesztő foglalkozások tartása. 

3.5.1.6.7 Sportági mozgásformák oktatása 

Sportági alaptechnikák oktatásának módszertana. 

Sportág-specifikus mozgásformák oktatása 

Sportági taktika, stratégia oktatási módszertana 

3.5.2 Sportági szakismeretek tantárgy 87/87 óra 

3.5.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A sportági szakismeretek tantárgy célja, hogy a leendő sportszakemberek kellő elméleti és 

gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az edzés tervezésében, szervezésében és 

levezetésében. Hitelesen kommunikáljanak az edzői szerepre jellemző interakciókban, 

támogató, nyugodt hátteret biztosítson tanítványai számára. A pedagógiai és a 

pszichológiai elveket betartva oldja meg feladatait. 

3.5.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.5.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A kommunikáció tantárgyon belül: kommunikáció folyamata, szereplői, edzői interakciók, 

az asszertív kommunikáció jellemzői. A pedagógia tantárgyon belül: a nevelés- oktatás 

folyamata, az edzői szerepek, az edző-sportoló kapcsolat jellemzői. A pszichológia 

tantárgyon belül: a sporttevékenység pszichológiai jellemzői. 

3.5.2.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 
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A módszertani 

elvek figyelembevé- 

telével szervez 

edzéseket, edzés- 

időszakokat. 

 
Az edzéstervezés 

alapelvei. 

 
 

Teljesen önállóan 

  

Internetes forrásból 

információkat gyűjt 

és csoportosít. 

Precízen végzi 

adminisztrációs 
feladatait. 

Edzésdokumentu- 

mok. 

 

Teljesen önállóan 
Felelősen, tudatosan 

készül elméleti és 

gyakorlati feladatai- 

ra. 

 

Törekszik a pontos, 

módszertani elvek- 

hez igazodó fela- 

datmegoldásra. 

 

 

Megadott szem- 

pontok alapján 

objektíven értékeli a 

társ gyakorlati tevé- 

kenységét. 

 

 

 

 

Önreflexió, értéke- 

lés elvei. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Online forrásokat, 

videókat, esetta- 

nulmányokat keres 

a témához kapcso- 
lódóan 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

 

Megadott szem- 

pontok alapján 

objektíven értékeli 

saját gyakorlati 
tevékenységét. 

  
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Objektíven, segítő 

szándékkal értékeli 

mások és saját gya- 

korlati munkáját. 

 

Adott partnerrel 
hiteles kommunikál. 

 

Kommunikáció 

alapelvei, vezetési 

stílusok ismerete 

Teljesen önállóan 
  

Támogató magatar- 

tást tanúsít a sporto- 
ló iránt 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

3.5.2.6 A tantárgy témakörei 

3.5.2.6.1 Az edzés tervezése, adminisztrációja 

Az edzés tervezésének módszertana. 

Edzésrészek tervezése. 

Edzések tervezése. 

Edzésidőszakok tervezése. 

Edzésdokumentáció, edzésnapló. 

3.5.2.6.2 Az edzés szervezési feladatai 

Feladatok az edzés előtt (létszám, sporteszközök, pálya összeállítása). 

Az edző helyezkedése. 

Alakzat kialakítása. 

Csapatok, csoportok kialakításának lehetőségei, elvei. 

Feladatok az edzés végén. 

3.5.2.6.3 Az edző elemző munkája 

Az ellenfél feltérképezése. 

Edzések hospitálása adott szempontok alapján. 
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Verseny/mérkőzés elemzése adott szempontok alapján. 

Edzést tartó társ értékelése. 

Saját edzés értékelése. 

3.5.2.6.4 Az edzői kommunikáció, viselkedés 

Az edzői szerep jellemzői. 

Viselkedés az edzésen, hibajavítás, értékelés. 

Kommunikáció a versenyzővel. 

Kommunikáció a szülőkkel. 

Kommunikáció a sportvezetőkkel, szponzorokkal. 

3.5.3 Pedagógia tantárgy 25/25 óra 

3.5.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók alapos, széles körű elméleti tudásra épülő tapasztalatokat 

szerezzenek a sportolók nevelésének, felkészítésének, versenyeztetésének pedagógiai 

vonatkozásairól. 

3.5.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.5.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

3.5.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 
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Ismerteti a nevelés 

alapfogalmait, meg- 

fogalmazza a neve- 

lés alapelveit. 

A nevelés alapfo- 

galmai (nevelés, 

oktatás, képzés, 

ismeret stb. 
A nevelés alapelvei 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 
Céltudatosan készül 

az edzői szerepre. 

 

Reflektíven elemzi 

tevékenységét. 

 

Igénye van a szak- 

mai fejlődésre. 

 

Felelős és igényes 

munkát végez 

egyéni, páros és 

csoportfeladatok 

során egyaránt. 

Online források 

kutatása böngésző 

program segítségé- 

vel. 

Felismeri az edzői 

szerepet erősítő 

személyiségjegye- 

ket. 

 

Edzői kompetenci- 

ák, edzői szerepek. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Azonosítja az edzői 
vezetési stílusokat 

 
Sport és erkölcs 

fogalma, vezetési 

stílusok ismerete 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

 

Összefüggéseket 

talál a vezetési 

stílusok és az edzői 

sikeresség között. 

 
Irányítással 

 

A tanult ismérvek 

alapján felismeri a 

tehetséges sportolót. 

A tehetség fogalma, 

ismérvei. 

A sportbeli kivá- 
lasztás kritériumai 

 
Teljesen önállóan 

Prezentációt készít 

a feladat tartalmi és 

formai kritériumai- 
hoz igazodva. 

A kiválasztás krité- 

riumait a tehetség 

ismeérveihez igazít- 

ja. 

  

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 Adatokat rögzít, 

csoportosít és ösz- 

szegez. 

3.5.3.6 A tantárgy témakörei 

3.5.3.6.1 Az oktatás-nevelés folyamata 

Alapfogalmak (nevelés, oktatás, képzés, képesség, ismeret, jártasság, készség, teljesít- 

ményképes tudás) 

A nevelés lehetősége és szükségessége 

A nevelés folyamata 

A nevelés alapelvei, színterei, módszerei és eszközei 

A sportoktatás elmélete és módszertana 

Az életkorok pedagógiája 

3.5.3.6.2 Edzői szerepek 

Edzői kompetenciák 

Az edzővel szemben támasztott követelmények (általános műveltség, szakmai 

felkészültség, pedagógiai képességek, erkölcsi követelmények) 

Az edző, mint szocializációs tényező 

Az edző, mint vezető 

Az edző önnevelése 

3.5.3.6.3 Az edző-sportoló kapcsolat jellemzői  
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A sport és az erkölcs 

Az edző felelőssége a tanítványok személyiségének formálásában 

Vezetési stílusok, a sikeres edző vezetési stílusa 

Az edző, mint példakép 

Edző-sportoló konfliktushelyzetek és megoldásuk lehetőségei 

3.5.3.6.4 Tehetség, tehetséggondozás 

A tehetség fogalma, ismérvei 

A sporttehetség ismérvei 

Kiválasztás-beválás a sportban 

A sporttehetség gondozása 

A kiégés 

A sportágválasztás formái hazánkban. 

3.5.4 Pszichológia tantárgy 25/25 óra 

3.5.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók felkészítése arra, hogy a pszichológia és azon belül a sportpszichológia terén 

felkészülten tudják alkalmazni az elméleti ismereteket, valamint a témában történt 

kutatások eredményeit. 

3.5.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.5.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

3.5.4.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

Gyakorlati tevé- 

kenysége során 

adekvátan használja 

a pszichológia alap- 
fogalmait. 

Személyiség, szoci- 

alizáció, tanulás, 

viselkedés, cselek- 

vés 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tevékenysége során 

figyelembe veszi a 

sportolók pszicho- 

lógiai sajátosságait, 

életkori pszichés 

jellemzőit. 

 

Tisztában van az 

edzői szerep sajá- 

tosságaival, felelős- 

ségével. 

 

Internetes forrásból 

információkat gyűjt 

és csoportosít. 

Tudatosan alkal- 

mazza a személyi- 

ség megismerésé- 

nek különböző 

módszereit. 

 
Személyiség- 

jellemzők 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Felismeri az adott 

életkorra jellemző 

viselkedészavaro- 

kat. 

 
Viselkedészavarok 

típusai, okai 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Online forrásokat, 

videókat, esetta- 

nulmányokat keres 

a témához kapcso- 
lódóan 

Érvel a sport pozitív 
hatásai mellett. 

 
A sport személyi- 

ségfejlesztő hatásai, 

pszichológiai sajá- 

tosságai 

Teljesen önállóan 
 

Tervező munkája 

során figyelembe 

veszi a sportolói 

csoport pszicholó- 
giai sajátosságait. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

A tanult módsze- 
rekkel feltérképezi a 

csoport szerkezetét, 
dinamikáját. 

Társas interakciók 

jellemzői, csoport- 

szerkezet, csoport- 

dinamika 

 
Teljesen önállóan 

 

A tanult technikák 

segítségével konf- 

liktusokat kezel 

A konfliktuskezelés 

formái 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

3.5.4.6 A tantárgy témakörei 

3.5.4.6.1 A személyiség jellemző jegyei 

Alapfogalmak (személyiség, szocializáció, tanulás, viselkedés, cselekvés) 

A megismerő tevékenység 

Személyiség-jellemzők és lelki egészség az egyes életszakaszokban 

Gyakori viselkedészavarok és pszichés problémák 

3.5.4.6.2 A sporttevékenység pszichológiai jellemzői 

A sporttevékenység pszichológiai sajátosságai és személyiségfejlesztő hatása 

A cselekvések ösztönző, szervező és végrehajtó szabályozása 

A társas interakciók folyamata és befolyásoló tényezői 

Csoportszerkezet, csoportdinamika, csoportvezetés 

Konfliktuskezelés 
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3.5.5 Sportjog tantárgy 14/14 óra 

3.5.5.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A sportjog tantárgy tanításának alapvető célja az, hogy a leendő sportszakemberek 

tájékozottak legyen a sporthoz kapcsolódó jogszabályok rendszerében. Megismerjék a 

polgári jog alapvetéseit, tisztában legyenek a sportoló jogállásával, a sportszervezetek és 

saját sport-águk országos szakszövetségének felépítésével, feladataival, jogi 

szabályozására. 

3.5.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.5.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

3.5.5.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.5.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Értelmezi a sportra 

vonatkozó rendel- 

kezéseket a jogsza- 

bályi hierarchia 
rendszerében. 

Jogszabályi hierarc- 

hia, jogszabály 

hatálya, érvényes- 

sége, alkalmazása. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 
Törekszik a jogi 

szaknyelv pontos és 

szakszerű használa- 

tára. 

 

Törekszik a pontos 

és precíz munka- 

végzésre. 

 

Érti a jogi szabályo- 

zás jelentőségét. 

 

Jogi fogalmak ma- 

gabiztosan kezel, 

szituációhoz illően 

használ. 

 

Ismerteti és tanul- 

mányai során figye- 

lembe veszi a sze- 
mélyiségi jogokat. 

 

Polgári jogviszony, 

személyiségi jog. 

 
Teljesen önállóan 

 

Felismeri a sporto- 

lók jogi státuszának 

és életvitelüknek 
összefüggéseit. 

Sportoló, sport- 

tevékenység fogal- 

ma, sportoló jogi 

státusza. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Gyakorlati feladatai 

során felhasználja a 

sportszervezetekről 

szerzett ismereteit. 

Sportoló, sport- 
tevékenység fogal- 

ma, sportoló jogi 

státusza. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Online jogszabály- 

tárban meg-felelő 

jogi forrásokat 
keres és értelmez. 

Gyakorlati feladatai 

során felhasználja a 

sportszervezetekről 
szerzett ismereteit. 

Sportszervezet 

fogalma, sport- 

egyesület jogállása, 

működése. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Szituációs feladatok 

során a szervezeti 

felépítésnek és a 

jogi szabályozásnak 

megfelelően kom- 

munikál saját sport- 

ági szakszövetségé- 
vel 

 
 

Sportszövetség 

fogalma, feladatai, 

szervezeti felépíté- 

se, szabályozása 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

3.5.5.6 A tantárgy témakörei 

3.5.5.6.1 Polgári jogi alapismeretek 

A jogszabályi hierarchia 

A jogszabály érvényessége, hatálya, alkalmazása 

A jogszabály értelmezése 

Polgári jogviszony 

Személyiségi jogok 

A megbízási szerződés 

3.5.5.6.2 A sporttevékenységre és a sportolóra vonatkozó rendelkezések 

A sportoló fogalma. 

A sporttevékenység fogalma. 

A sportoló jogállása (amatőr, hivatásos). 

Hivatásos sportoló foglalkoztatási kérdései (kapcsolat a sportszervezetekkel, 

munkaviszony, igazolás, átigazolás) 

Amatőr státusz fogalma 

Amatőr státuszú sportoló jogai és kötelességei 

3.5.5.6.3 Sportszervezetek jogi szabályozása 

Sportszervezet fogalma, típusai. 

Sportegyesületek jogi szabályozása (Ptk, egyesülési jog, speciális szabályok). 

A sportvállalkozás 

3.5.5.6.4 Sportszövetségek jogi szabályozása 

Sportszövetség fogalma, jellemzői. 

Országos sportági szakszövetség jogállása, tevékenysége (működés feltételrendszere, 

szervezeti felépítés, feladatok, gazdálkodás, felügyelet, megszüntetés). 
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A szabadidő szövetségek és a fogyatékosok sportszövetségei. 

Diák- és egyetemi sport sportszövetségei 

3.5.6 Pénzügyi ismeretek tantárgy 14/14 óra 

3.5.6.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy az elméletben elsajátított ismereteket a tanulók fiktív 

vállalkozások alapítása és működtetése közben próbálhassák ki. A vállalkozási 

tevékenység folytatása közben, gyakorlati tapasztalatokat szerezhessenek a vállalkozások 

indításában, a működtetés során pedig valósághű titkársági, áruforgalmi és pénzügyi 

feladatokat lássanak el. A pénzügyi ismeretek végső célja, hogy a tanulók átfogó gyakorlati 

tudásra tegyenek szert, komplex módon tudják értelmezni a vállalkozások működését, 

összefüggéseit. 

3.5.6.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.5.6.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

3.5.6.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.6.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

Felismeri a bizony- 

latokat, értelmezi 

tartalmukat 

- Egyes bizony- 
latok felismerése, 

azok helyes kitölté- 

se 

- Bejövő és ki-menő 

számlák, 

- Bevételi és kiadási 

pénztár-bizonylat, 
átutalási bizonylat 

 

 

 

Teljesen önállóan 
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Kezeli és adminiszt- 

rálja a házi-pénztárt. 

Házipénztár műkö- 
dése 

- Adatok rögzítse, 

ellenőrzése 

- Napi zárás készí- 

tése 

 

 
Teljesen önállóan 

Törekszik a gyakor- 

latias és nyitott a 

fiktív vállalkozási 

példákon keresztül 

szerzett ismere-tek 

befogadásra. 

- Munkájára szak- 

mailag igényes, 

törekszik a legfris- 

sebb adózással 

kapcsolatos tájékoz- 

tatások megismeré- 

sére. 

- Elfogadóan áll 
hozzá és alkalmazza 

a sport- 

szervezetekre vo- 

natkozó gazdasági 

szabályozásokat 

- Törekszik az ügy- 

intézési teendők és 

fizetéssel kapcsola- 

tos ha-táridők pon- 

tos betartására. 

 

 

 
Ismerteti az áfa 

elszámolását. Meg- 

különbözteti a bejö- 

vő, kimenő számlák 

áfa el-számolásban 

betöltött szerepét. 

Az adózás alap- 

fogalmai az áfa 

kapcsán 

- Sportvállalkozás, 

sportegyesület, mint 

adóalany 

- Adó tárgya, le- 

vonható és fizeten- 

dő áfa, költségvetés 

felé elszámolandó 
áfa 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Ismerteti a foglal- 

koztatással járó 

közterheket. Meg- 

különbözteti a 

munkáltatót és 

munkavállalót ter- 
helő közterheket. 

 
Biztosítási jogvi- 

szonnyal járó járu- 

lékok ismerete, 

számolása 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Bérfizetéshez kap- 

csolódó számításo- 

kat, nyilvántartáso- 

kat, adminisztrációt 
vezet. 

 

Munkabér fogalma, 

felépítése. Bruttó 

bér, nettó bér. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Megkülönbözteti a 

bevételek és kiadá- 
sok eseteit 

Bevételi bizony- 

latok, kiadási bi- 
zonylatok. 

 

Teljesen önállóan 
 

3.5.6.6 A tantárgy témakörei 

3.5.6.6.1 Pénzügyi bizonylatok kezelése 

Bejövő-, és kimenő számlanyilvántartást vezetése, fizetési határidőket kezelése 

Pénzügyi bizonylatok rendszerezése, lefűzése 

3.5.6.6.2 Házipénztár működése 

Házipénztár kezelése és adminisztrálása 

Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kitöltése 

Zárás elvégzése egyszerű feladatokon keresztül. 

3.5.6.6.3 Kötelezettségek elszámolása, teljesítése 

Áfa, és járulékbevallás értelmezése 

Áfa működése: adó alanya, tárgya, mértéke sportvállalkozás és sportegyesület esetén, 

levonható, fizetendő, költségvetés felé elszámolandó áfa megkülönböztetése 
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Készpénzzel vagy átutalással kifizeti a kötelezettségeket. 

Munkabér elemei, járulékai, nyilvántartása 

3.5.6.6.4 Könyvvitel 

Könyvvitel alkalmazásának kötelezettségei 

Bevétel-kiadás csoportjai egyszeres könyvvitel esetén 

Az egyes költségcsoportok értelmezése, megkülönböztetése 

3.5.6.6.5 Pénzügyi alapok 

A sportszervezetekre vonatkozó pénzügyi és számviteli szabályozások 

A számviteli törvényből adódó főbb kötelezettségek 

Az adótörvényekből adódó főbb kötelezettségek 

Az üzleti vállalkozások pénzügyi döntései 

A vállalkozások pénzforgalmának lebonyolítása 

Finanszírozási, befektetési és beruházási döntések 

3.5.7 Sportmenedzsment és marketing tantárgy 37/37 óra 

3.5.7.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja olyan komplex vezetési és marketing ismeretek elsajátítása, mely segíti a 

leendő szakembereket a sportszervezetek irányításában, tisztségviselői teendők ellátásában 

és menedzselésében. 

3.5.7.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 

— 

3.5.7.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

3.5.7.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.7.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021 NSZFH/bgaszc-szentistvan/000260-1/2021
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

Felméri és érté-keli 

a működési terüle- 

tén zajló piaci vi- 

szonyokat. 

A sport és a re- 
kreációs piac általá- 

nos jellemzői, ke- 

resleti, kínálati 
viszonyai. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önálló a piac sze- 

replőinek a feltér- 

képezésében. 

- Kreatív a reklám- 

tervezés folyamatá- 

ban. 

- Munkájára igé- 

nyes, mert gyakran 

ez dönt a pályázatok 

elbírálásában. 

- Elkötelezett és 

kitartó, mert egy 

sportvállalkozás 

beindítása hosszú 

folyamat. 

- Rugalmas, mert a 

fogyasztói igények 

folyamatosan vál- 

toznak. 

 

Elemzi a működési 

területen zajló 

sportorientált vál- 
lalkozások jellegét 

A sport és a re- 
kreációs vállalkozá- 

sok fő tevékenységi 
területei 

 
Teljesen önállóan 

 

Részt vesz társa- 

dalmi szervezet 

megalapításában és 

működtetésében. 

Non-profit szerve- 

zetek működése a 

sportban és rekreá- 
cióban. 

 
Teljesen önállóan 

 

Közreműködik 
tevékenysége pénz- 

ügyi alapjainak 

megteremtésében, a 

szponzorok és me- 

cénások megtalálá- 

sában, megtartásá- 
ban. 

 

 

 
Szponzorálás. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Ismerteti a sportve- 

zetői kritériumokat. 

Életkorának és 

képzettségének 

megfelelő szervezé- 

si részfeladatokban 

döntésképes. 

 

 
Vezetéselméleti 

alapismeretek 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Felméri a reklámo- 

zás lehetőségeket. 

Marketing, sport- 

marketing összete- 
vői. 

 

Teljesen önállóan 
 

Részt vesz sport- 

programok előké- 

szítésében, lebonyo- 
lításában. 

 

Sportprogramok 

szerkezeti felépítése 

 
Teljesen önállóan 

 

Figyelemmel kíséri 

a pályázati lehető- 

ségeket és közre- 

működik a pályáza- 

tok elkészítésében. 

 
 

Pályázatok típusai 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

3.5.7.6 A tantárgy témakörei 

3.5.7.6.1 Általános vezetési ismeretek 

A vezetéselmélet fejlődése 

Főbb vezetés- és szervezéselméleti irányzatok (klasszikus, Weber, Taylor, Fayol, 

napjaink vezetési elméletei) 

3.5.7.6.2 A sportvezetés módszertani alapjai 
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A sportvezető feladatai. 

A sportvezető funkciói. 

A sportvezető módszerei. 

A sportvezető gazdasági tevékenysége, beszámolási kötelezettsége. 

A sportvezető tekintélye, leggyakoribb hibái. 

A sportvezető gyakorlati tevékenysége. 

3.5.7.6.3 Sportmarketing 

A marketing alapfogalmai. 

A marketingmix elemei. 

A sportmarketing elméleti alapjai. 

A sportmarketing feladata, célja 

A sport, mint termék 

A sportmarketing eszközrendszere 

A szponzorálás és a sportmarketing összefüggése 

Imázs, PR 

Sportszervezetek, sportvállalkozások szervezése, vezetése. 

Szponzoráció és támogatás különbsége. 

Sportesemények és sportszervezetek szponzorálása. 

A sport és az EU. 

Pályázatírás alapvető szabályai. 

A TAO rendszere. 

3.5.8 Számviteli ismeretek tantárgy 12/12 óra 

3.5.8.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy legyenek tisztában a fontosabb költség, bevétel, 

eredmény kategóriákkal. Felelősségteljesen tudjanak következtetéseket levonni a 

gazdálkodásra vonatkozóan a könyveléstől kapott információk és az általuk végzett 

gazdasági számítások elvégzése után. A bevételek tervezésekor tisztában legyenek az 

egyes költségek, adók, eredményre és vagyonra gyakorolt hatásával, igazodjanak el az 

adózás rendszerében. Statisztikai módszerek segítségével legyenek képesek elemezni a 

vállalkozásokat. 

3.5.8.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
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— 

3.5.8.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

3.5.8.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.8.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 

Értelmezi a va- 

gyonmérleg egyes 

rovatait. Felismeri 

az egyes gazdasági 

események hatását a 

mérlegre. 

- Mérleg szerkezete, 

felépítése 

- Mérleg összeállí- 

tása 

- Eszközök, forrá- 

sok jelentése 

- Értékelések levo- 

nása 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

- Következtetéseket 

von le önállóan és 

felelősségteljesen a 

gazdálkodásra vo- 

natkozóan. 

- Törekszik a köny- 

velésből kapott 

információkból és a 

gazdasági számítá- 

sokból a konklúzió- 

kat levonására. 

- Törekszik az adó- 

zás rendszerében 

való eligazodásra. 

- Szem előtt tartja a 

fontosabb költség, 

bevétel, eredmény 

kategóriák alakulá- 

sát. 

- Törekszik a sta- 

tisztikai módszerek 

segítségével ele- 

mezni a gazdasági 

tevékenységeket. 

 

 

 
Kalkulálja, elemzi a 

vállalkozás eredmé- 

nyét. 

- Eredmény jelenté- 

se, szerkezete 

- Az eredmény 

tervezését befolyá- 

soló tényezők 

- Az eredmény 

levezetésének fo- 

lyamata 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Értelmezi az ered- 

mény-kimutatás 

egyes rovatainak 

tartalmát, összefüg- 
gését, az eredmény 

keletkezését. 

 
Eredmény- 

kimutatás szerkeze- 

te 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Figyelemmel kíséri, 

és elemzi a költsé- 

gek alakulását 

Költségek fajtái, 

nagyságát meg- 

határozó tényezők, 

költséggazdálkodás 

mutatói 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Megtervezi a várha- 
tó bevételt és kiadá- 

sokat. 

A várható bevétel és 
költségek tervezé- 

sének módszerei. 

 

Teljesen önállóan 
 

Figyelemmel kíséri 

a vállalkozás adófi- 

zetési kötelezettsé- 
geit. 

Adózott eredmény 

levezetésének fo- 

lyamata 

 
Teljesen önállóan 

 

3.5.8.6 A tantárgy témakörei 
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3.5.8.6.1 A vállalkozás vagyona 

Mérleg szerkezete és tartalma 

Mérleg összeállítása. 

Eszközök és források számítása, értékelése, következtetések levonása 

3.5.8.6.2 A vállalkozás eredménye 

Az eredmény keletkezésének folyamata. 

Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők. 

Értékcsökkenés fogalma. 

Értékcsökkenési leírások fajtái: elsősorban lineáris; elszámolhatóságuk, számításuk. 

Az eredmény tervezése: nagyságára, alakulására ható tényezők. 

Az eredmény keletkezése a számviteli törvény által előírt szabályok alapján. 

Az eredmény szerkezete. 

Az eredmény levezetése, egyszerű számításokkal. 

Nyereségadó, osztalék, az adózott eredmény számítása. 

Az összköltségeljárással készített eredménykimutatás szerkezete 

Eredmény-kimutatás sorainak értelmezése, következtetések levonása 

Nyereségadó, osztalék, adózott eredmény felhasználása 

Számlaadási kötelezettség, ÁFA törvény 

3.5.9 Vállalkozási ismeretek tantárgy 12/12 óra 

3.5.9.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a sport vállalkozások indításának 

gyakorlati feladatait. Ismerjék, és megfelelően alkalmazzák a titkársági, áruforgalmi és 

pénzügyi feladatokat és bizonylatokat. Betartsák a bizonylati fegyelmet, és pontos, precíz 

munkavégzésre nevelje őket, átfogó képet kapjanak egy vállalkozás működéséről. 

3.5.9.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 
natkozó speciális elvárások 

— 

3.5.9.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 
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3.5.9.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 

3.5.9.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Elemzi a működési 

területén zajló piaci 

viszonyokat 

A sport és a re- 
kreációs vállalkozá- 

sok fő tevékenységi 
területei 

 
Teljesen önállóan 

- Önálló az infor- 

mációgyűjtés során. 

- Numerikus gon- 

dolkodással rendel- 

kezik, mert mate- 

matikai készség 

szükséges a pénz- 

ügyi adminisztráci- 

ós feladatok elvég- 

zéséhez. 

- Kockázatot vállal, 

mert egy új vállal- 

kozás létrehozása 

bizonytalansággal 

jár. 

- Rugalmas az in- 

terperszonális kap- 

csolatokban, mert 

emberekkel foglal- 

 

Ismerteti a vállalko- 

zást létrehozásának 

folyamatát. 

Vállalkozási for- 

mák, részvétel a 

sport és a re- 
kreációs üzletben. 

 
Teljesen önállóan 

 

Betartja a tevékeny- 

ségét érintő munka- 

jogi szabályokat. 

Munkajogi szabá- 

lyok gyakorlati 

vonatkozásai 

 

Teljesen önállóan 
 

Munkaszerződést 

köt 

Szakmaspecifikus 
szerződések jellem- 

zői 

 

Teljesen önállóan 
 

A felelősségi és a 

kártérítési szabá- 

lyok tudatában 

végzi tevékenysé- 

gét. 

 

Felelősségi és kárté- 

rítési szabályok 

jellemzői. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Betartja a tevékeny- 

ségét érintő pénz- 
ügyi szabályokat. 

Adózási szabályok 

gyakorlati vonatko- 
zásai 

 

Teljesen önállóan 
kozik. 
- Szabálykövető, 

mert az adózási 

törvények minden- 

kire érvényesek. 

- Munkája során 

precíznek és pontos. 

 

Felkutatja a sportfi- 

nanszírozási lehető- 
ségeket. 

A sport és a re- 

kreáció anyagi 
forrásai 

 

Teljesen önállóan 
 

Ellátja a munkája 

során felmerülő 

pénzügyi és admi- 

nisztratív feladato- 

kat. 

 

A szakmai munkát 

kísérő adminisztrá- 

ciós fel-adatok 

 
 

Teljesen önállóan 

 

3.5.9.6 A tantárgy témakörei 

3.5.9.6.1 Vállalkozás indításának gyakorlata 

Vállalkozást létrehozásához kapcsolódó adminisztrációs feladatok. 

A cégbejegyzés folyamata 

Bankszámla nyitása. 

Munkaügyi feladatok. 

3.5.9.6.2 Munkaügyi gyakorlat 
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Munkaszerződések. 

Bérfizetéshez kapcsolódó számítások, nyilvántartások. 

Bérfizetéshez kapcsolódó adminisztráció. 

Járulékbevallást elemei. 

Cégarculat elemei 

Árajánlat 

3.5.9.6.3 A sport üzleti kérdései 

A sport üzletté válása. 

A sport, mint piac. 

A sport gazdaságtani sajátosságai, a sport és a gazdaság kapcsolata 

Fogyasztói szokások a sportban 

3.5.9.6.4 A vállalkozás formái 

A sporttevékenység szervezeti és vállalkozási formái 

A gazdasági tevékenység végzésének lehetőségei a sportban 

A sportfinanszírozás lehetséges formái 

Állami, önkormányzati és egyéb finanszírozási csatornák 

Sportszervezeti modellek 

A vállalkozások stratégiai eszközei
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