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B E V E Z E T Ő 

 

 

Iskolánk bemutatása 

Intézetünk 1985. december 6-án vette fel dr. Entz Ferenc (1805-1877) főorvos, a kertészeti szakoktatás 

megalapítójának nevét. Entz Ferenc munkássága hatott a kor kertészeti termesztésére, a kertészeti 

tudományok fejlődésére, de több műve él és hat korunkban is. Dr. Entz Ferenc rendkívül színes 

egyénisége korunk ifjúságának is példájává válhat tudatos pedagógiai irányítással. 1985-ben helyesen 

döntöttek elődeink, amikor intézetünket dr. Entz Ferencről nevezték el. Névadónk emlékét tisztelettel 

őrizzük, igyekszünk a mindennapi oktató-nevelő munkában is méltóak lenni a név további viselésére. 

"Egész élete nem volt egyéb fárasztó, nehéz munkánál, mely közben sohasem ért rá pihenni. Ő 

azonban jókedvű s fáradhatatlan munkás volt, s nemes törekvése teljes tudatában sem tántorodott el 

egyenes irányú útjától." 

(Természet című lap 1877. május 15.) 

Az iskola története  

Intézetünkben 1963. óta képezünk szakmunkásokat a mezőgazdasági ágazatok és vállalatok részére. 

Az iskola megalapításakor alapvető célként fogalmazódott meg: 

- elsősorban Fejér megye fiataljait felkészíteni a korszerű mezőgazdasági üzemek gépészeti, 

később termesztési, állattenyésztési és kertészeti feladatainak végrehajtására. 

- teljesítményképes tudással rendelkező, elméleti és szakmai gyakorlati oktatással megalapozott, 

biztos gyakorlati készséggel rendelkező szakmunkásokat képezni. 

    

1969–ben épült a jelenlegi tanügyi épület, majd a kollégium és a tanműhelyek. 1976–ban az 

intézethez került a megszűnt váli mezőgazdasági szakmunkásképző intézet kertészeti oktatása. 1988–

tól kezdtük a dísznövénytermesztő szakmunkás, 1990–től a gazdasszonyképzést, 1992–től pedig az 

általános mezőgazdasági szakmunkásképzést. A falusi vendéglátó képzés 1995–ben indult, amely 

először a gazdasszonyképzésre épült. Ennek további fejlesztését jelentette a vendéglátó eladó képzés, 

amely 2001–ben indult. 2007-től kezdtük oktatni a bolti eladó szakképesítést, 2014-től bővült a 

képzési palettánk a mezőgazdasági gépész szakmával. 

 2008-ban indult a szakközépiskolai képzés mezőgazdaság és vendéglátás szakmacsoportban, 

2011-től esti tagozatos szakközépiskolai osztályunk is van. 

 2013-tól az intézmény fenntartója a Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve jogutódja, a 

Földművelésügyi Minisztérium. 

 2015-től a seregélyesi Eötvös József Szakképző Iskola és Kollégium tagintézménye lett 

iskolánknak. 

 

Jelenlegi helyzet 

Évente 500-600 tanulót oktatunk és nevelünk a két intézményben iskolarendszerű képzésben. 

Felnőttképzési tanfolyamokat folyamatosan indítunk mezőgazdaság szakmacsoportban. 

 

Két kollégiumunkban 200 férőhely van jelenleg, ahol könyvtár, diákklub, kondicionáló terem és 2 

szabadtéri sportpálya segíti a tanulók kulturált szabadidő eltöltését. 

Étkezést minden tanulónak biztosítani tudunk. 
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Tanulóink nagy része Fejér megyéből érkezik, több mint 60 településről. Ezen kívül Tárnok, Érd, 

Százhalombatta és Budapest környékéről is voltak, vannak tanulóink. 

  

 

Személyi feltételek 

A tantestület létszáma Velencén 39 fő (20 tanár, 13 szakoktató, 6 kollégiumi nevelőtanár), akiknek a 

munkáját 26 fő nem pedagógus, illetve technikai dolgozó egészíti ki. Seregélyesen ugyanezek az 

adatok a következőképpen alakulnak: pedagógus 27 fő (13 tanár, 11 szakoktató, 3 kollégiumi nevelő) 

  

 Tárgyi feltételek 

Az elméleti oktatáshoz Velencén: 11 tanterem, 2 szükségtanterem (csoportbontáshoz), 2 

számítástechnikai tanterem, és 1 nyelvi laboratórium; Seregélyesen 10 osztálytanterem, 14 

szaktanterem (ezen belül idegen nyelvi, biológia, kémia labor), 14 tanműhely áll rendelkezésre. 

A gyakorlati oktatáshoz: 7 műszaki, 3 kertész, 1 állattenyésztő gyakorlóterem, 2 általános gyakorlati 

foglalkoztató, 2 virágkötő terem, 1 mikroszaporító laboratórium, 1 tankonyha, 1 tanbolt, 4 üvegház, 4 

fóliaház, 2 kertészeti telep, 1 állattenyésztő telep tartozik. 

A tangazdasághoz 100 hektár mezőgazdasági terület is tartozik. 

 

Pedagógusaink, technikai dolgozóink a mezőgazdasági szakoktatás megújulásáért dolgoznak, 

alkalmazkodva a mezőgazdasági termelés változó igényeihez. 

Szakmai munkaközösségek: osztályfőnöki, közismereti, agrár, kereskedelem-vendéglátás. Feladatuk a 

szakmai tevékenységek összehangolása, pályázati és fejlesztési lehetőségek kiaknázása, elkészítése. 

Az oktató munkánkat fémjelezik az országos szakmai és a megyei közismereti versenyeken elért jó 

helyezések. 

A nyári szakmai gyakorlatot részben a tanüzemben, részben mezőgazdasági vállalkozásoknál, részben 

kereskedelmi vagy vendéglátó egységeknél töltik a diákok. Lehetőségük van kéthetes szakmai 

gyakorlat letöltésére a szlovákiai testvériskolánknál, valamint olaszországi vendéglátó egységeknél is. 

Ahogy iskolánk fejlődött, úgy növekedett az iskolai tanulók létszáma is. Ma már a 14-15 évesen 

bekerülő diákok sokszor a különböző képzési formákat kihasználva 6 - 8 évig is tanulóink maradnak. 

Az állandóan változó, egyre nagyobb feladatokkal csak olyan tantestület birkózhat meg, amely 

elsősorban gyermekcentrikus. Bölcsen kell ötvözni a hagyományos és modern pedagógiai 

módszereket, értékeket, és következetes gondoskodással terelgetni a tanítványokat a mindig más képet 

mutató jövő felé. 

A fenti körülményeket figyelembe véve a 9. évfolyamon az alábbi osztályok indíthatók: 

– új típusú szakközépiskolai 9. osztály (3+ 2 éves szakképzés, OKJ szerint) 

– szakgimnáziumi osztály, nappali rendszerű (4 éves) 

– szakgimnáziumi osztály, esti rendszerű (2 éves) 

– szakgimnáziumi osztály, levelező rendszerű (2 éves) 

 

 

Az iskola tanuló közösségére jellemző, hogy ide elsősorban a gyengébb tanulmányi átlaggal 

rendelkező tanulók jelentkeznek. Különösen hiányos a tanulók tudása a közismereti tantárgyak 

esetében. 
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A tanulóink tanulmányaikat befejezve az élet számos területén helyezkednek el, és bármilyen munkát 

el kell vállalniuk a megélhetés érdekében. Ebből adódóan igyekszünk a képzési kínálatunkat 

szélesíteni. 

A szakiskolai tanulóink helyzetét elemezve megállapíthatjuk, hogy sokak elsődleges célja a szakmai 

vizsga letétele, valamint a továbbtanulók kis hányadánál az érettségi megszerzése. A 

szakközépiskolában végzettek elsősorban szakma tanulására jelentkeznek. 

 

A szülői háttér igen kritikus és kedvezőtlen: nagyon sok a csonka család (átlagban az itt tanulók 28-

30%-ánál); súlyosbítja a helyzetet a munkanélküli szülők magas aránya. A családok jelentős része 

anyagi gondokkal küszködik ezért a családi légkör nyomasztólag hat a tanulókra.  

2014. évi felmérés szerint a tanulóink 11,5 %-a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű. 

 

Az iskolaszerkezet, oktatásszerkezet kialakítása, fejlesztése 

 

Iskolánk korszerű elméleti alapokon nyugvó, de jellegzetesen gyakorlatra orientált, a mai kor 

elvárásainak megfelelő célok megvalósítására törekszik.   

 

A fejlesztési iránynál figyelembe vesszük:  

- az adott térség gazdasági, társadalmi viszonyait 

- az ebből eredő munkavállalási lehetőségeket 

- a mezőgazdaság és az idegenforgalom fejlődésének távlatait 

- az intézmény profilját, feltételrendszerét és kapcsolatait. 

A továbbiakban fontos alapelvnek tekintjük az alábbiakat:  

- az adott képzési forma megalapozottsága és a társadalmi szükségletek kielégítése 

- esélyegyenlőség a tanulók számára 

- korszerű szemlélet, korszerű gazdaság 

- reális követelménytámasztás. 
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Szakképesítések: 

 

 

Szakma OKJ 

száma 

Részszak-

képesítései Megjegyzés 

Mezőgazdaság szakmacsoport:    

Gazda 34 621 01   

Aranykalászos gazda  31 621 02  

Mezőgazdasági munkás  21 621 02  

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi 

vendéglátó 34 811 02  kifutó 

Családi gazdálkodó 34 811 02   

Kistermelői élelmiszer előállító, falusi 

vendéglátó 34 541 08   

Dísznövénykertész 34 622 01   

Mezőgazdasági gépész 34 521 08   

Mezőgazdasági gépjavító 35 521 02  ráépülés 

Mezőgazdasági gépész technikus 54 521 05   

Kertész 34 622 02   

Gyógy- és fűszernövény-termesztő 35 622 01  ráépülés  

Zöldség- és gyümölcstermesztő 35 622 02  ráépülés  

Virágkötő és virágkereskedő 34 215 04   

Mezőgazdasági technikus 54 621 02   

Parképítő és fenntartó technikus 54 581 02   

Gépészet szakmacsoport    

Hegesztő 34 521 06  kifutó 

 

   

 

Szakgimnázium 

A szakgimnáziumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és ehhez kapcsolódó 

szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába 

állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama és a 

szakképzésről szóló törvény alapján az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú 

szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A 

szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot követően az Országos Képzési Jegyzékben 

meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó 

szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.  

Új típusú szakközépiskola: 

A szakközépiskolának öt évfolyama van, amelyből három, az adott szakképesítés megszerzéséhez 

szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési 

évfolyam, valamint további kettő, érettségi vizsgára felkészítő évfolyam. A szakközépiskolában az 
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Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések körében a szakképzési kerettanterv 

szerint folyik szakképzés. A közismereti oktatás a szakközépiskolában a szakközépiskolai közismereti 

kerettanterv alapján folyik. A szakközépiskolában a szakmai vizsgára történő felkészítésre vonatkozó 

további rendelkezéseket a szakképzésről szóló törvény határozza meg.  

 

Iskolánk kapcsolatrendszere 

 

Az iskola kapcsolata a mindenkori fenntartóval kiegyensúlyozott és összehangolt. 

 

Az iskola kapcsolata a szülőkkel a szülők érdeklődése miatt elég változékony, ennek oka a korábban 

felsorolt szülői hátér. A szülők törvény által biztosított joga, hogy: 

- megismerjék intézetünk nevelési, pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjanak az 

abban foglaltakról 

- rendszeres és érdemi tájékoztatást kapjanak gyermekük fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi 

előmeneteléről. 

Intézetünk ezeknek a jogoknak a gyakorlását a tanévnyitón, tanévzárón, a szülői értekezleteken, 

osztályfőnök fogadóóráin (előzetes időpont egyeztetés szerint a szaktanárokkal), és nyílt napon 

biztosítja. 

1994 óta iskolaszék is működik az iskolában, melynek rendjét a működési szabályzat tartalmazza. 

A pedagógiai munka megfelelő szülői támogatás nélkül a gyermeknevelés eredménytelenségét és a 

tanulmányi munka erőteljes romlását okozza.  

 

Az iskola kapcsolata más intézményekkel rendszeres, különösen a szakági iskolákkal. A 

mezőgazdasági képzést folytató intézményekkel a kapcsolat szinte az egész országra kiterjed (pl.: 

Kaposvár, Szombathely, Gyomaendrőd, Székesfehérvár, Seregélyes, Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara, Kereskedelmi- és Iparkamara, stb.). 

A kapcsolat az egyes szakképző évfolyamok közötti szakmai tapasztalatcserét jelenti, de a szakmai 

versengés is rendszeres az iskolák között. 

 

Más jellegű iskolákkal elsősorban az általuk szervezett vetélkedőkön alakul ki kapcsolat és 

együttműködés. Ezek a kapcsolatok nagyban elősegítik a tanulóink szemléletformálását, szélesítik 

látókörüket. Betekintést nyernek más iskolák munkájába, és összehasonlítást tudnak tenni, érzékelik 

saját szerepüket az iskolánk életében. 

 

Meghatározó a kapcsolatunk az általános iskolákkal, hiszen ezek az intézmények biztosítják 

számunkra a tanulókat. A kapcsolattartás formái: iskolalátogatás, írásos információnyújtás, iskolai 

rendezvényre történő meghívás, együttműködés a különböző rendezvényeken. Évek óta rendszeresen 

bemutatjuk iskolánkat, képzéseinket a pályaválasztás előtt álló 8.-os tanulóknak és szüleiknek. 

 

Iskolánk több évre visszanyúló, aktív külföldi kapcsolatokkal rendelkezik. Itt meg kell említeni a 

szlovákiai és az olaszországi intézményi kapcsolatainkat. Ezek megszervezésében a Leonardo da 

Vinci és a Comenius nemzetközi programok támogatását vesszük igénybe. 

A tanulók és pedagógusok szakmai-pedagógiai célú tapasztalatcseréje kollegiális, baráti kapcsolatok 

fejlesztését hivatott szolgálni. Ezek a találkozások jó alkalmak a „fogadó” ország kulturális értékeinek 

megismerésére. 
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További céljaink a kapcsolattartással összefüggően:  

- pályázati és szponzori pénzeszközök felhasználásával támogatás nyújtása a programban 

résztvevő diákok számára 

- a kommunikáció elősegítése érdekében a nyelvi készségek fejlesztése (angol, olasz, stb. 

nyelvtanfolyamok) az igények és feltételek figyelembevételével 

- lehetőségek szerint más külföldi intézményekkel, további kapcsolatbővítés.  

 

Kollégium: 

 

      A kollégium a köznevelési rendszer szakmailag önállóálló intézménye. Alapfeladata, hogy 

biztosítsa a megfelelő lakhatási és tanulási feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs 

lehetősége a tanuláshoz, illetve akinek családja nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges 

körülményeket. 
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I.   N E V E L É S I   P R O G R A M 

 

 

I./1. Az iskolában folyó nevelő–oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai 

 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje 

a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és 

megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”       

 (Szent-Györgyi Albert) 

 

A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium és Kollégium 

olyan iskola megvalósítására törekszik, ahol a belső légkör, a tartalmas, együttes elméleti és gyakorlati 

munka következtében jól érzi magát a tanuló és a tanár egyaránt. A tanulói tevékenységek szervesen 

beépülnek az iskolai foglalkoztatásba. 

 

I./1/1. Pedagógiai alapelvek 

 

1. A képesség kibontakozását segítő tevékenységi formák eddig alkalmazott és bevált 

módszereinek megtartása. 

2. Az ismeretanyag átadása és alkalmazása, az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása; ezen 

belül olyan egyéni tanulási módszerek kialakítása, amelyek növelik az ismeretek előhívásának 

kapacitását. 

3. Szülőföldünk, hazánk kultúrájának, hagyományainak, történelmi emlékeinek megismerése, 

megőrzése, tiszteletben tartása, a nemzeti azonosságtudat ápolása. 

4. Az európai és nemzetközi törekvések ismerete, más népekkel szembeni tolerancia, más 

kultúrák iránti nyitottság, megértés; más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, 

életmódjának megismerése. 

5. A demokratikus magatartásformák kialakítása, amelyben az egyén és a köz érdekei egyaránt 

megfelelő szerephez jutnak. 

6. A Föld globális problémáinak megértésére, odafigyelés az emberiség előtt álló közös 

problémákra. Hangsúlyozzuk az egyén és az állam felelősségét a környezeti veszélyek 

csökkentésében, elhárításában. A környezetvédelem lehetőségeinek ismerete és gyakorlása 

tanórák keretében vagy szakkörökön, tematikus rendezvényeken. 

 

Iskolánk eddigi pedagógiai munkájának alapelve a gyermekszereteten alapuló, gyermeki jogokat 

tiszteletben tartó, a tanulói jogokat és kötelességeket is figyelembe vevő pedagógia. Valljuk, hogy 

nevelni csak megfelelő értékrend alapján lehet eredményesen. Ennek megfelelően az iskolánk 

pedagógiai programja tanulóközpontú. 

 

A nevelőtestületünk felvállalja, hogy biztosítja az Emberi jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint a 

Nemzetközi Egyezmény a Gyermekek jogairól szóló deklaráció előírásait: - a személyiség teljes körű 

kibontakozásának segítését, a fokozott gyermek- és ifjúságvédelmi funkciót, a közvetlen társadalmi 

környezet igényei által meghatározott funkciókat 

 

Továbbá tudatosan csökkenteni szeretnénk a tanulókat érő kudarcokat, de meg kell tanítanunk őket a 

kudarcok elviselésére is; lehetőséget kell teremtenünk arra, hogy mindenki tehetségének, 

adottságainak megfelelően bontakozhasson ki munkája során. 
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I. /1/2.   Az iskolában folyó nevelő - oktató munka céljai 

 

Iskolánkban folyó pedagógiai munka alapvető nevelési célkitűzése, hogy a személyiségfejlesztés 

szempontjából kiemelten fontos értékeket tanulóink elsajátítsák.  

 

Az iskolánk alapcéljai: 

 

a) Szakmai képzés az új típusú szakközépiskolában:  

- az ember belső értékeinek a feltárása, a haza szeretetére, a hazafiságra való nevelés 

- a szakmaszeretetre való nevelés, a munka életben betöltött szerepének a bemutatása 

- a tanulók szakmai elméleti oktatása 

- új és széleskörű szakmai ismeretek átadása 

- a munkakultúra alapjainak megismertetése, a munkavégzés példaértékű bemutatása 

- a tanulók felkészítése az OKJ által előírt vizsgákra és a vizsgáztatás 

- a szakmai vizsga megszerzése után az érettségi vizsgára történő felkészítés 

 

b) Szakgimnáziumban  

- felkészítés érettségi vizsgára és szakmai alapképzés 

 

d) Kollégiumban 

- Olyan egészséges, kultúrált, önmaga fejlesztésére képes autonóm személyiség kialakítása,  

amely eredményes a tanulásban és sikeres az életben. 

 

 Céljaink az érzelmi nevelés terén: A nevelők és tanulók jó kapcsolata, a tanulók 

együttműködése, figyelmessége; humanizmus, szeretet, a hazához, nemzethez való kötődés 

képességeinek elsajátítása. 

 Morális céljaink: A becsületességre, megbízhatóságra, kitartó munkára nevelés, az egészség 

és a környezet védelme, a tolerancia, a másság elismerése, vállalkozó kedv és együttműködési készség 

fejlesztése. 

Ennek függvényében: 

közvetítjük:  

- az alapvető közismereti és szakmai ismereteket, 

- erkölcsi, etikai normákat, helyes magatartási, viselkedési formákat. 

 

fejlesztjük tanulóink: 

- tanulási képességét, 

- gondolkodását, hogy értelmes, kritikus, kreatív legyen, 

- kommunikációs, manuális képességét, 

- döntési készségét, 

- érdeklődését mások, a világ iránt, 

- egészséges életmódra törekvését, 

- akaraterejét. 

 

Iskolánk korszerű műveltséget és szakmai képzést nyújt. Célunk tanulóinkat sokoldalúan képzett 

emberekké nevelni, olyan szakmai és gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel ellátni, 
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melyek birtokában a mezőgazdaságban a képzés irányának megfelelő munkakörök ellátására lesznek 

képesek. 

Továbbá célunk: a mezőgazdaság és élelmiszergazdaság, a vendéglátás és kereskedelem számára 

józan gondolkodású, korszerűen képzett szakmunkások nevelése iskolarendszerű képzés keretében, 

valamint felnőttképzés keretében tanfolyamok szervezése, vizsgáztatás lebonyolítása. 

 

I. /1./3.   A nevelő– oktató munka feladatai 

 

A pedagógiai munkánk középpontjában az elméleti és gyakorlati oktatás áll, a nevelési feladatok 

folyamatos figyelembevételével és gyakorlásával, a személyiségfejlesztés e korosztályhoz kötött 

feltételeivel. 

 

Elméleti oktatáson a következő feladatoknak kell eleget tenni: 

1. Továbbfejlesszük a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel 

való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. 

2. Tudatosítjuk a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét. 

3. A tanulási tevékenységek során fejlesszük a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, 

segítőkészségüket, szolidaritásérzetüket. 

4. Megismertessük és gyakoroltassuk a tanulókkal a helyes és egészséges életmód szokásait. 

5. Fejlesszük a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, az Európához tartozás tudatát, más népek 

hagyományainak, életmódjának tiszteletét. 

6. A tanulási nehézségek közös munkával való leküzdése, egyéni képességek kibontakoztatása. 

7. A szociális hátrányok lehetőségek szerinti csökkentése. 

 

Gyakorlati oktatáson feladatunk:  

1. A szakma, a munka megszerettetése. 

2. Olyan helyzetek teremtése, melyekben a tanulók bizonyíthatják megbízhatóságukat, 

szavahihetőségüket, becsületességüket. 

3. Váljon természetes igényükké környezetük megóvása, védelme, szépítése. 

4. Az európai uniós normák bevezetése a szakképzésbe a gyakorlati oktatásban is fontos szerepet 

kap.  

5. Tanulói igények kielégítése, az emberi értékek feltárása, a személyekre bontott feladatkiadás. 

6. A jól szervezett közösségi munka, és a jó együttműködés. 

 

Kollégiumi nevelésben feladatunk: 

1.  A tanulás tanítása. 

2.  Az erkölcsi nevelés. 

3.  Nemzeti öntudat, hazafias nevelés. 

4.  Állampolgárságra, demokráciára nevelés. 

5.  Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése. 

6.  A családi életre nevelés. 

7. A testi és lelki egészségre nevelés. 

8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség. 

9. Fenntarthatóság, környezettudatosság. 

10. Pályaorientáció. 

11. Gazdasági és pénzügyi nevelés. 

12. Médiatudatosságra nevelés. 
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I./1/4 A nevelő - oktató munka eszközei, eljárásai 

 

A helyi tantervek kidolgozását a tantestület a kerettantervek alapján hagyja jóvá. 

 

A tantárgyválasztás idegen nyelv esetében (angol és német) lehetséges. 

 

Az idegen nyelv és informatika tantárgyak oktatása a törvény által előírtaknak megfelelően 

csoportbontásban történik minden évfolyamon. 

 

Az országos kompetenciamérések eredményei indokolják, hogy a magyar nyelv és irodalom, 

matematika tantárgyakat a 9. és 12. évfolyamon csoportbontásban tanítsuk.  

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott, 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók:  

- közvetlen módszerek 

- közvetett módszerek. 

 

 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1. Az igényesség kialakítását 

célzó módszerek 

- Számonkérés 

- Gyakoroltatás 

- Segítségadás 

- Ellenőrzés 

- Ösztönzés 

- Elismerés 

- Büntetés 

- A tanulók közösségi 

tevékenységének 

megszervezése 

- Közös célok kitűzése, 

elfogadása 

- Hagyományok kialakítása 

2. Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése 

- Elbeszélgetés 

- Tények és jelenségek 

bemutatása 

- Műalkotások bemutatása 

- A nevelők személyes 

példamutatása 

- A nevelő, szakoktató 

részvétele a tanulói 

közösség tevékenységeiben 

- A követendő egyéni és 

csoportos minták kiemelése  

3. Tudatosítás (a meggyőződés 

megerősítése) 

- Magyarázat 

- Tanulók önálló elemző 

munkája 

- Egyéni megfigyelés 

- Egyéni bánásmód 

- Differenciált foglalkozás 

- Jutalmazás 

 

- Vita 

- Személyes példamutatás 

 

 

I./2.   A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

A személyiségfejlesztés olyan folyamat, ahol az egyes képzési szakaszokban az elvárások igazodnak 

az életkori sajátosságokhoz. 
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Iskolánk tanulói személyiségük fejlődése szempontjából a legfontosabb és egyben a legproblémásabb 

életszakaszukat élik. A gyermekkorból való kilépés és az út a felnőttkor felé olyan felgyorsult ütemű 

biológiai, pszichológiai és magatartásbeli változásokkal jár, amely az egészségesen fejlődő 

személyiség esetében is sok konfliktus forrása lehet. 

 

Az, hogy a gyermek a serdülőkor változásait hogyan vészeli át, szocializációja hogyan sikerül, 

nagyban függ az eddigi neveltetésétől, életkörülményeitől, a család összetételétől, szociális- és 

településviszonyaitól és a szülők réteghelyzetétől. Az iskolánkba került gyermekek azokat a normákat, 

értékeket képviselik, és azt az életformát modellálják, amelyet a szülői ház közvetít számukra.  

Tanulóink többségének alacsony az igényszintje, alapvető olvasási, számolási és írási nehézségekkel 

küszködnek. Mindez társul az önbizalomhiánnyal vagy ellenkező esetben túlértékelési 

tulajdonságokkal. Azokat a feladatokat kedvelik, amelyeknek eredménye azonnal látható és 

sikerélményt nyújt. Ebből adódóan a gyakorlatokat szeretik, igaz itt sem törekednek a lényeg tudatos 

megismerésére csupán a mennyiségi szemlélet dominál. 

A személyiség formálásánál ezekből az alternatívákból kell kiindulni, és ez alapján határozzuk meg 

személyiségformáló tevékenységünket a nevelői és oktatói munkánk során. 

 

Színterek: 

- tanórák 

- tanórán kívüli, felnőttek által szervezett iskolai foglalkozások 

- diákok által szervezett tanórán kívüli foglalkozások 

- csoport- és egyéni foglalkozások  

- szabadidős tevékenységek 

- a társadalmi élet és tevékenység fórumai 

- a gyermek és ifjúságvédelmi fogadóórák 

- lehetőség szerint iskolapszichológus alkalmazása. 

 

Az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos 

teendőinket: 

- Erkölcsi nevelés- alapvető erkölcsi értékek megismertetése. 

- Értelmi nevelés- értelmi képességek, önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

kialakítása. 

- Közösségi nevelés-az emberi együttélés szabályainak megismertetése, a kultúrált 

magatartás és kommunikáció. 

- Érzelmi nevelés- önzetlenség, tolerancia, szerénység, szolidaritás. 

- Akarati nevelés- kitartás, szorgalom, céltudatosság, véleménynyilvánítás és kritika 

helyes módja. 

- Nemzeti nevelés- a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, 

hazaszeretet. 

- Állampolgári nevelés-alapvető jogok és kötelességek ismerete, az iskolai és helyi 

közéletben való részvétel iránti igény kialakítása, az Európai Unió jelentősége. 

- Munkára nevelés, a szakma megismerése, gyakorlása, a pályaválasztás (10. osztály 

után) fontossága. 

- Egészséges életmódra nevelés, az egészséges életmód iránti igény kialakítása, 

serdülőkorral kapcsolatos testi és lelki problémák feltárása, megismerése és helyes 

kezelése. 
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I./3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

A közösségfejlesztés az a folyamat, mely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, 

megteremti. Iskolánkban a közösségfejlesztő tevékenység egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, 

másrészt a tanulók személyes kapcsolatai révén valósul meg. 

A közösségi munkavégzés, az előrehaladás kollektív segítése mellett hagyjuk érvényesülni az egyén 

szuverenitását, sőt segítjük a fejlődést a közös célok elérése érdekében. 

Iskolánk feladata, hogy tanulóink minél több közösségi munkát vállaljanak, és ennek megteremtsük 

az iskolai foglalkozáson belüli és kívüli feltételeit. 

 

1. A rendezvényekre, vetélkedőkre, sport versenyekre, szakmai versenyekre, való 

felkészülésnek lételeme a közösségi munka, a tanári közreműködés.  

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor:

 - Tanévnyitó 

  - Október 23. 

  - A magyar kultúra napja (január 22.) 

  - A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.) 

  - Szalagavató 

  - Március 15. 

  - A Holocaust áldozatainak emléknapja (április 16.)  

  - Ballagás  

  - Tanévzáró. 

Iskolai szintű közösségformáló rendezvényeink: 

  - Mikulás ünnepség 

  - Entz napok 

  - DÖK nap 

Osztályszintű közösségformáló tevékenységeink: 

  - Karácsonyi ünnepély 

  - Színház- és múzeumlátogatások 

  - Tanulmányi kirándulások. 

 

2. A szakkörök jó működésének szintén feltétele a tanulók és tanáraik közösségfejlesztő 

tevékenysége. Az egymásért való felelősség, az egyénnek közösségben betöltött szerepe, 

példamutatás, ösztönzőleg hat a közösségi munkára. Ezeket az értékeket a későbbiekben tudja 

majd a tanuló gyümölcsöztetni. 

3. A közösségfejlesztő munkának fontos állomásai a szakmai gyakorlatok, az ügyeleti 

beosztások, ahol már a tanulói szférát túllépő a megmérettetés. Ez már nem csak tanulói 

kapcsolatot jelent, hanem felnőtt társadalmi közösségi kapcsolatot, toleranciát, empátiát. 

Megjelenik az alkalmazkodó képesség, mint fontos emberi érték. A tanulók gazdálkodó 

egységeknél történő évközi, valamint összefüggő nyári gyakorlatának tapasztalataink szerint 

igen jelentős személyiségformáló hatása is van.  

4. A diákönkormányzat a tanulók és tanulóközösségek képviseletére, valamint a tanulók 

szabadidős tevékenységének segítésére jött létre. Munkáját a küldöttekből (osztályonként két 

fő: az osztálytitkár és helyettese) megválasztott vezetőség irányítja. A DÖK tevékenységét a 

küldöttek által felkért, és az iskola igazgatója által megbízott tanár segíti. 

5. Tanulmányi kirándulásokat szervezünk a közösségi munka elősegítésére. 
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A szakközépiskolában elméleti tantárgyanként szervezzük a tananyag kiegészítésére, 

nyomatékosítására. A tantárgyat tanító pedagógus tanmenetében szerepelnie kell, időpontját 

előzetesen az igazgatóval egyezteti. 

 Szakiskolában a szakmai program szerint. 

6. Szabadidős foglalkozások:  

- A tanórán kívül működnek a diákkörök melyeknek a célja: módszeresen bővíteni a 

szakmai ismereteket de egyéb témákban is szerveződhetnek a tanulói igények szerint. 

A diákkörök önálló munkatervvel rendelkeznek, amelyet szavazással hagynak jóvá a 

tagok. 

- Az iskolánkban intézményesen működik az ISK (iskolai sportkör), melynek megalakítása 

a SZMSZ előírásai és szabályai szerint történik, hasonlóan a diákkörökhöz. Tagjai azok a 

tanulók, akik a tömegsport - foglalkozások keretében sportolnak. 

A szakmai irányítást 1 fő testnevelő tanár végzi. A pénzügyi feltételéről az iskolai 

költségvetés gondoskodik. Ennek előfeltétele az éves program reális igényű elkészítése. 

 

7. Az egyéni foglalkozás fontos szerepet tölt be mind az iskolai, mind az iskolán kívüli 

tevékenységekben. Rendszeressé tesszük a felzárkóztatást, a tanulás oktatását és 

módszereinek a bemutatását, gyakoroltatását. 

A felzárkóztató oktatásban kiemelt figyelmet fordítunk a tanulási motiváció erősítésére az 

egyéni foglalkozások során. 

 

8. Osztályfőnöki munka keretein belül a személyiségformálás és közösségformálás, az egyéni 

felvilágosítás folyamata játszik fontos szerepet Ilyenkor a türelem és nyugodt magatartás lehet 

építő jellegű a tanárok részéről. 

 

 

Az osztályfőnök nevelési-oktatási feladatai 

- Végzi a tanulók nevelését, elősegíti szocializációs folyamataikat, fejleszti képességeiket. 

- A tanulók életkori sajátosságaihoz, testi és lelki fejlettségükhöz alkalmazkodó fejlesztési 

módszereket alkalmaz. 

- Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, 

szocializáltságú, kultúrájú tanulók együttes nevelését. Ehhez kapcsolódóan a tanulókat 

érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készíti fel a további tanulásra. 

- Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel való harmonikus, 

konstruktív kapcsolathoz szükségesek.  

- Munkája során példát mutat, közvetítve az általános erkölcsi értékeket. 

- Segíti a tanulókban a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosulását, és ezek 

ápolására neveli őket. 

 

A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

- Tanárként alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ennek keretében 

- az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti 

- figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális 

helyzetét, esetleges sajátos nevelési igényét,  

- segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását, személyiségének fejlődését 

- segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

- gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 
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- a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és 

ezek elsajátításáról meggyőződik, 

- ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megteszi, 

- közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 

- közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, 

az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 

- a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 

- a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt 

figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 

intézkedést tart szükségesnek, 

- a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 

- a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

- Segíti a speciális ellátást igénylő tanuló beilleszkedését, külön figyelmet szentel neki.  

 

A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok 

- A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésében, és 

értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

- A pedagógiai program alapján az ismeretátadás, a nevelés módszereit megválasztja. 

- A helyi nevelési terv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati és más 

felszereléseket kiválasztja. 

- Részt vesz a tantárgyfelosztás véleményezésében. 

- Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 

A tanulók értékelése 

- Irányítja és a helyi szabályozás (pedagógiai program) alapján értékeli a tanulók tevékenységét. 

- A tanulók érdemjegyeit beíratja az ellenőrzőbe. 

Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 

- Az osztálynaplóban vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást.  

- Utasítás alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyiratkezelési feladatokat. 

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

- Haladéktalanul értesíti az ifjúságvédelmi felelőst és a vezetőket arról, ha tanuló veszélyeztetettségét 

tapasztalja vagy gyanítja. (Javasolja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.) 

- Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába tartozó, illetve az 

általa tanított tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. 

Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 

- Elkéri a gyógyult tanulótól az orvosi igazolást. 

- A napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, az orvosi szobába küldi, szükség 

esetén értesíti a  tanuló szüleit és a vezetőket.  

- Közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatánál, segíti az orvos munkáját. 

Munkához szükséges ismeret megszerzése 

- A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 

- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja (részt vesz 

legalább a hétévenkénti továbbképzésen). 
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Informatikai eszközök használata 

- Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak betartásával 

alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit. 

 

Osztályfőnöki feladatok 

Az osztályfőnök felelős vezetője a rábízott tanulócsoportnak. 

- Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek alapján segítse az 

egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését. 

- Tevékenységével aktívan elősegíti az osztályközösség kialakulását, illetve megerősödését. Az 

osztályfőnöki órát használja fel az osztályban adódó szervezési és pedagógiai problémák megoldására. 

Az osztályfőnöki órák témáit a munkaközösség által meghatározott formában, tanmenetben rögzíti. 

- Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos fontosabb 

információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai rendezvényeken, 

programokon. 

- Segíti az iskolai diákönkormányzat munkáját, felkelti a tanulókban az iskolai közéleti tevékenység 

iránti igényt. 

- Megbízza az osztály felelős képviselőit, elkészíti a tanulók hetesi beosztását, rendszeresen ellenőrzi a 

hetesek tevékenységét. 

- Az iskola rendjének megőrzéséhez - beosztás szerint - biztosítja az ügyeletes tanulókat, a beosztás 

szerint ellátja osztályával az iskolai környezet rendben tartását. 

- Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló gyermekek tanulmányi eredményeit, konzultál tanár 

társaival a tanulók haladásáról. Szükség esetén az osztályban tanító tanárokat és más érintett 

pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 

- Közreműködik a tanulók és tanárok konfliktusai megoldásában, szükség szerint a 

problémamegoldásba bevonja a szülőket is.  

- Elvégzi az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési feladatait, ehhez kikéri 

tanár társai, valamint a diákok véleményét is. 

- Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartási problémáiról, tanulmányi előmeneteléről, 

ennek érdekében rendszeresen ellenőrzi, hogy az érdemjegyek be vannak-e írva a tanuló ellenőrzőjébe. 

- Tájékoztatja az igazgató-helyettest, valamint értesíti a szülőt (a jogszabályi előírások szerint), ha a 

tanuló az iskolából igazolatlanul távol marad. Amennyiben az értesítés hatástalan, az ifjúságvédelmi 

felelős segítségét kéri. Ugyanígy jár el, ha a tanulónál valamilyen, tanórai keretek között nem 

megoldható problémát tapasztal. 

- Ellátja az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 

- Szülői értekezletet tart az éves munkaterv szerint, melyen megadja a szülőknek az oktatással-

neveléssel, a szülőket érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást. 

- Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a szülőknek a gyermekük 

fejlődéséről, viselkedéséről. 

- Ellátja a tanügyi nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat az osztályába járó tanulóval 

kapcsolatban. Végzi a bizonyítványok kitöltésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat. 

 

I./4.   A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

 

Iskolánkban a beilleszkedéssel és magatartással küszködő tanulók száma magas. Ez abból adódik, 

hogy a tanulói összetétel igen heterogén. A gyermeket körülvevő közvetlen családi, társadalmi, 

gazdasági, stb. környezet gyors változásaihoz a tanulók java része egyre nehezebben tud 

alkalmazkodni. Igen sok a magatartási, beilleszkedési problémákkal küzdő gyermek, akik számtalan 
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esetben zavarják a tanulók, és a tanár tanórai munkáját, ezért nagy hangsúlyt fektetünk ezek korai 

kiszűrésére, enyhítésére, megszűntetésére. 

Ezeknek a problémáknak a megoldása elsősorban az osztályfőnökökre hárul, azon kívül az 

ifjúságvédelmi felelősre, a kollégiumi nevelő tanárokra, végső soron az egész tantestületre. Olyan 

pedagógusokat alkalmazunk, akik e feladatokat felvállalják, lelkiismeretesen végzik és jelzik a 

problémákat az ifjúság- és gyermekvédelmi felelősnek. 

 

A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják: 

 

1. A korai szűrés érdekében év elején a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kérésére az 

osztályfőnökök felmérik a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulókat, és jeleznek a 

gyermekvédelmi felelős felé 

2. Magatartási, beilleszkedési probléma gyanúja esetén a gyermeket nevelési tanácsadóba irányítjuk. 

Az iskola szoros kapcsolatot tart fenn a Családsegítő Szolgálattal, az itt tanuló gyerekek lakhelyén 

működő önkormányzatokkal. 

3. Igen fontosnak tartjuk, hogy a problémás gyerekek és nevelőik személyes kapcsolatait őszinte, 

meleg, elfogadó légkör jellemezze. 

4. Továbbá fontosnak tartjuk a szülőkkel való kapcsolattartást, rendkívüli esetekben a 

családlátogatásokat, mert ez által tudjuk megismerni a tanulóink gondjait, és így tudunk segítséget 

nyújtani a szülőknek nevelési gondjaik enyhítésében. 

5. Az osztályfoglalkozásokon a drog- és alkohol témájának a feldolgozása rendszeres, melyeken 

külső előadók bevonására is sor kerül. Nagyon fontos a preventív védekezés, amely csak hathatós 

munkával biztosítható, és ehhez közre kell működni az egész tantestületnek. Az alkoholfogyasztás 

elleni küzdelem az egész iskola dolgozóinak kötelessége és elsőrendű feladata. Az iskola 

szabályzata gondoskodik a szankcionálás kellő formáiról. 

6. Az ifjúságvédelmi felelős mentálhigiénés konzultációkat, fogadóórákat tart. 

 

I./5.   A tehetség, képesség kibontakoztatást segítő tevékenység 

 

A tanulóink alapvető készségeinek és gondolkodásának folyamatos fejlesztése elsődlegesen a tanítási 

órákon történik. Az önálló ismeretszerzés a készségek és képességek kialakításának fontos tényezője, 

a tanóra pedig fontos színtere. 

Iskolánk fontos feladatának tartja, hogy minden tanulónak meg tudja adni a lehetőséget, hogy elérje 

teljesítőképességének maximumát, és biztosítjuk a tehetséggondozáshoz a feltételeket. 

 

A tehetséggondozás érdekében mind iskolai keretek között, mind iskolán kívül megadjuk a 

tanulóinknak a lehetőséget. A tantestület pedagógusai nagy lelkesedéssel közreműködnek a minél 

eredményesebb szereplésért. 

 

A tehetséggondozás intézményesített formái iskolánkban: 

 

1. Szakkörök szervezése: a tehetséges, a valóban érdeklődő tanulók megkapják mindazt a 

többletet ami segíti tehetségük kibontakoztatását, különböző versenyeken való sikeres 

részvételt. 

2. Szakmai versenyek: megkeresés és felkérés alapján veszünk részt rendszeresen helyi, 

megyei, országos és nemzetközi szakmai versenyeken. 

3. Diáknapok: a diákönkormányzat szervezi, évente egyszer („DÖK nap”). 

4. Tantárgyi versenykiírások: helyi, térségi, iskolák közötti, megyei, országos versenyek. 
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5. SZKT verseny: évente a végzős szakiskolás osztályoknak.  

6. Sport napok: helyi, megyei versenyek. 

7. Szilencium: célja a tanórai munka eredményességének segítése. (Az időbeosztása a 

kollégiumi munkarend szerint.) 

8. A tömegsport 

 

 

I./6.   A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

Az elmúlt évtized társadalmi változásai, az ennek következtében jelentkező társadalmi, működési 

zavarok a legkiszolgáltatottabb réteget, a gyermekeket sújtották a legnagyobb mértékben. Ezért 

intézményünk tevékenységrendszerében a gyermek- és ifjúságvédelem kiemelt szerepet kap. 

A tanulóinkat veszélyeztető tényezők: a családok rossz szociális helyzete, a munkanélküliség, az 

alkohol- és drogfogyasztás, stb. 

 

Gyermekvédelmi tevékenységi formák, módszerek, eszközök: 

 a). személyiségfejlesztéssel kapcsolatos módszerek (osztályfőnöki órák, tanórák keretében): 

 mentálhigiénés, egészségnevelési programok 

 bűnmegelőzéssel kapcsolatos programok 

 szexuális felvilágosítással kapcsolatos programok 

 b). speciális gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenység, mely elsősorban a hátrányos 

helyzetű, vagy veszélyeztetett tanulók problémáinak feltárására irányul 

 c). a szülők szemléletformálása, megnyerése (módszerei: szülői értekezletek, fogadó órák, 

tanácsadás, tájékoztatás) 

 

Iskolánk közreműködik a tanulók veszélyeztetettségének kiszűrésében, megelőzésében és 

megszűntetésében. Együttműködik a gyermekjóléti szolgálatokkal, illetve a gyermekvédelmi 

rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó személyekkel, intézményekkel. 

Az intézmény vezetője gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájához szükséges 

feltételekről. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkáját. 

 

A gyermek- és ifjúságfelelős feladata, hogy a pedagógusokkal folyamatosan kapcsolatot tartson, 

jelzésükre nyilvántartsa a veszélyeztetett tanulókat, a veszélyeztető okok feltárása érdekében 

megismerje a tanuló családi környezetét (családlátogatások) és esetenként megkeresse a területileg 

illetékes családsegítő szolgálatokat, a problémás gyerekek helyzetének megoldása céljából; továbbá, 

hogy folyamatosan tartsa a kapcsolatot ezekkel a gyerekekkel, figyelemmel kísérje sorsuk alakulását. 

 

Az eljárás a következő lépéseket tartalmazza: 

 jelzés 

 kapcsolatfelvétel a gyerekkel 

 kapcsolatfelvétel a gyermekjóléti szolgálattal 

 probléma- megoldási lehetőségek feltárása 

 konkrét intézkedés 

 nyilvántartásba vétel 

 folyamatos figyelemmel kísérés 
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A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata továbbá a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén 

rendszeres, vagy rendkívüli támogatás megállapítását kezdeményezni. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a szenvedélybetegségek megelőzésére, továbbtanulási tanácsadással 

segítséget nyújtunk a tanulóknak, szülőknek egyaránt. 

 

A gyermek biztonsága megköveteli a folyamatos együttműködést a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős, az osztályfőnökök, a kollégiumi nevelőtanárok és a szakoktatók között. 

A gyermekvédelem szempontjából fontos feladatnak tartjuk, hogy megismerjük a gyermek 

személyiségét, családi hátterét, környezetét, baráti és kortársi kapcsolatait. Továbbá feladatunknak 

tekintjük az anyagi gondokkal küzdő tanulóink segítését, kezdeményezzük, véleményezzük a 

különböző szociális támogatásra benyújtott kérelmeket. 

 

Tájékoztatjuk a szülőket az esetleges hiányzásokról, rendbontásokról, de a dicséretekről és az 

eredményes és kimagasló tanulói teljesítményekről is. A gyermekvédelemben méltó partnerei 

szeretnénk lenni a szülőknek. 

 

A gyermekvédelem szervezeti és munkaformái: 

 a gyermekvédelmi felelős az osztályfőnökökkel folyamatosan konzultál a felmerülő 

konkrét gyermekvédelmi problémákról, feljegyzéseket és nyilvántartást vezet a sajátos 

nevelési igényű, valamint a hátrányos helyzetű tanulókról 

 összehangolja a hátrányos helyzetű tanulók segítésére irányuló tevékenységeket 

(díjfizetési kedvezmények, ösztöndíjak, tankönyvtámogatás). Kezdeményezi a sajátos 

nevelési igényű tanulók szakvéleményezését, a szakvélemény megújítását 

 havonta esetmegbeszélésen vesz részt, ezen tájékoztatja a Gyermekjóléti Szolgálatot, 

szükség esetén cselekvési tervet dolgoznak ki az egyes gyermekvédelmi esetekkel 

kapcsolatban. 

 folyamatosan tájékoztatja tevékenységéről az iskola igazgatóját, illetve helyettesét, 

évente nevelési értekezleten számol be az iskola gyermekvédelmi helyzetéről. 

 

I./7.    A sajátos nevelési igényű, illetve a különleges bánásmódot igénylő tanulók felzárkóztatását 

segítő program 

 

I./7./1. A különleges bánásmódot igénylő tanulók részére, akik a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral, 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdenek, a kerettantervi rendeletben előírt sajátos módszerek 

alkalmazásával segítjük a tanulók felzárkóztatását. 

1./7./2. Tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása 

   

 a tanulók felkészültségének mérését (bemeneti mérés) minden tanév elején elvégzik a 

pedagógusok. Ez támpontot jelent a tantestület számára és elősegíti az éves pedagógiai 

munkát. Különös jelentőségű a 9. osztály bemeneti mérése. 10. osztály végén kimeneti 

adatokat az országos kompetenciamérés szolgáltat. 

 a tanórákon fejlesztjük a tanulók önfegyelmét, logikus, könnyen érthető szabályok 

felállításával, és következetes betartatásával, 

 biztatással segítjük, hogy a tanuló higgyen önmagában (dicséret, a próbálkozások 

elismerése), 
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 támogató, kölcsönös bizalmat nyújtó, segítő, együttműködő légkört alakítunk ki a 

tanítási órákon, 

 folyamatos, mindig célszerűen ösztönző és előremutató értékelést alkalmazunk, 

 az otthoni ingerszegény környezetet ellensúlyozzuk egy ingergazdag iskolai 

környezettel, 

 a tanórai differenciálásra az egyes tantárgyak csoportbontása ad nagyobb lehetőséget 

(idegen nyelv, számítástechnika), 

 a tanulási kudarcnak kitett tanulóknak a korrepetálás mellett, - különösen a kollégisták 

számára - tanári felkészítést biztosítunk, 

 a szakmai gyakorlatokon az egyéni foglalkozás jobban biztosítható. A szakoktatók a 

feladatok kijelölésénél ezt figyelembe tudják venni és a tanuló sikerélményével 

serkenthető, motiválható a jobb teljesítményre, 

 a tanulási - tanítási programok eredményességét az iskolánkban kialakított 

minőségbiztosítási munkacsoport felméri, és a tantestület elé terjeszti intézkedés 

megtétele érdekében. 

 a tanulási nehézségekkel küzdő, illetve lemaradó tanulók számára korrepetálást, 

felzárkóztatást biztosítunk: 

Rendje:    - szaktanár által kijelölt tanulók (a 9. osztályban felmérés alapján)  

Időbeosztás: 7.30 - 14.45 óra között órarendben és szilenciumon kívüli időben. 

 a tantárgyi „minimumkövetelmények” és „vizsgakövetelmények” közzététele, 

hozzáférhetőségének biztosítása a szülők, tanulók számára (iskolai könyvtár, 

informatikai szaktanterem). 

 a pedagógusok egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni 

képességekhez igazodó munkaformákat, elsősorban a gyakorlásnál és ismétlésnél. 

 a sajátos nevelési igényű tanulók számára a nevelési tanácsadó és a tanulási 

képességeket vizsgáló bizottság szakvéleményében előírt különleges gondozást 

biztosítjuk (tanórán kívüli foglalkozások formájában) 

 

I./8. Az esélyegyenlőséget, a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 

1. Az intézményben tilos a hátrányos megkülönböztetés (bármiféle okból), továbbá minden olyan 

különbségtétel, kizárás, korlátozás vagy kedvezés, amelynek célja vagy következménye az 

egyenlő bánásmód megszüntetése vagy akadályozása. 

2. Az esélyegyenlőség javításában előrelépést jelent a jelen szakmai programba foglalt 

modulrendszerű, kompetenciaalapú oktatás bevezetése, mint az élethosszig tartó tanulás fontos 

eleme. 

3. Az osztályfőnöki munkában, a szülőkkel való kapcsolattartás során, kiemelt figyelmet fordítunk a 

szociálisan hátrányos helyzetű tanulókra, hogy ezáltal csökkenjen az iskolából idő előtt kimaradók 

száma.  

4.  Minden tanévben a jogszabályok által előírt rászorultsági feltételeknek megfelelő tanulók 

megkapják a tankönyvtámogatást, ezen felül a rászorulók az iskola könyvtárában folyamatosan 

hozzáférhetnek tankönyvekhez, szakmai könyvekhez. 

5. A szociálisan jogszabályok által előírt rászorultsági feltételeknek megfelelő tanulók számára 

kedvezményes étkezést biztosítunk. 

6. Az ifjúságvédelmi felelős figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, azokról a rászoruló 

tanulókat tájékoztatja, elkészítésükben segít, és a pályázatokat a meghirdető intézmények felé 

továbbítja. 
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7. Közreműködünk a tanulók anyagi helyzetét javító pályázatok elkészítésében. 

8. Rendszeres kapcsolatot tartunk a nehéz anyagi-szociális helyzetben levő tanulók lakóhelyileg 

illetékes önkormányzatával. A kapcsolat személyes és hivatalos formáját alkalmazzuk. 

 

I./9.  Az iskolában folyó nevelő- oktató munka ellenőrzése, mérése, értékelése, minőségbiztosítási 

rendszere 

 

Az erre vonatkozó szabályozás az intézményi minőségirányítási programban található. 

 

 

I./10. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke 

 

Az intézményünk áttekintette az oktatáshoz szükséges taneszközök állományát. A fenntartó által 

elfogadott képzési eszközök listáját vettük alapul. A kerettantervi elvárásokat figyelembe véve és 

közismereti tantárgyak követelményrendszerének változása arra késztette az intézményt, hogy 

pályázatokat nyújtson be. A megnyert pályázatok eszköztámogatása lehetővé teszi a kémia, a 

matematika, a biológia, a fizika, a földrajz, az egészségtan, a testnevelés stb. oktatás színvonalának 

növelését. 

 

 

I./11. A szülő, a tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógusok kapcsolattartásának, 

együttműködésének formái 

 

A gyermek nevelésének két fő színterén, az iskolában és a családban összhangot, egységet kell 

teremteni a közös cél érdekében. Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel való harmonikus, jó kapcsolat 

kialakítását, ápolását. 

A pedagógus-szülő kapcsolatnak a kölcsönös bizalmon, őszinteségen, megbecsülésen, megértésen kell 

alapulnia. A gyermekek egészséges személyiségfejlődése érdekében folyamatos és őszinte 

kapcsolattartásra kell törekedni a szülői ház és az iskola között. Pedagógiai programunkat a szülőkkel, 

mint iskolahasználókkal egyetértésben tudjuk megvalósítani. Ennek érdekében tájékoztatni kell a 

szülőket az iskola nevelési céljairól, feladatairól, az alkalmazott módszerekről. Ugyanakkor az 

iskolának mindezekről ismernie kell a szülők véleményét. 

 

A szülők tájékoztatásának formái: 

Szóbeli: 

 Szülői értekezletek 

 Fogadóórák 

 Nyílt napok 

 Iskolaszék 

 Kapcsolattartás telefonon keresztül 

Írásbeli: 

 Ellenőrző könyv 

 Írásbeli értesítések 

 Kapcsolattartás elektronikus levelezéssel 

 

A szülők és pedagógusok együttműködésére szolgáló fórumok: 

a.) Szülői értekezletek 
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Feladata: 

 A szülők és pedagógusok közötti együttműködés kialakítása 

 A szülők tájékoztatása: 

1. az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről 

2. az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásáról 

3. a helyi tanterv követelményeiről 

4. az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról 

5. az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról 

6. az osztályközösség tanulmányi előmeneteléről, neveltségi szintjéről 

7. saját gyermeke tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról 

 

 A szülők kérdéseinek, véleményeinek, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása 

az iskolavezetés felé. 

b.) Fogadóórák 

Feladatuk: 

 A szaktanárokkal való egyéni találkozás során véleménycsere a gyermek tanulmányi 

munkájáról, iskolai magatartásáról. 

 A gyermek egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (otthoni tanulás, 

tehetséggondozás, egészséges életmódra nevelés, szabadidő helyes eltöltése, stb.) 

 

 

Év elején tájékoztatjuk a szülőket, hogy fogadóórákat egész évben tartunk, előzetes egyeztetés alapján. 

c.) Nyílt napok: 

Feladata: a szülő betekintést nyerjen az iskola nevelő-oktató és szakképző munkájába. 

d.) Iskolaszék: 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott 

képviselők útján közölhetik az iskola vezetésével, vagy az iskolaszékkel. 

A szülői értekezletek, a nyílt napok időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza meg. 

 

A szülő, mint a tanulási-nevelési folyamat segítője hozzájárulhat (lehetőségeihez mérten): 

 

 Az iskola eszközállományának gazdagításához, 

 Az iskola esztétikai arculatának alakításához, 

 Az iskola InterColl nevű alapítványának támogatásához. 

 Seregélyesi Mezőgazdasági Gépész Szakképző Iskola Tanulóiért Alapítvány 

 

 

Minden olyan szülői kezdeményezés iránt nyitottak vagyunk, mely az intézményünkben folyó oktató-

nevelő feladatok sikerességét támogatja, erősíti, színesíti. 

 

e.) Kapcsolattartás telefonon keresztül 

A szülők telefonon keresztül általában jól elérhetők, a probléma megjelenésekor az osztályfőnök 

azonnal értesíti a szülőt. 

A tanulók részvétele az iskolai szervezetben 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról tájékoztatni kell. 
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A tájékoztatás formái: 

 Szóbeli 

o Osztályfőnöki órák 

o Diákönkormányzat vezetőségének ülései (havonta egy alkalommal – vezeti a 

diákönkormányzatot segítő pedagógus) 

o Diákközgyűlés (évente egy alkalommal – vezeti az iskola igazgatója). 

 

 Írásbeli: 

o Ellenőrző könyv, 

o Iskolai hirdetőtáblák, újság 

o Kollégiumi újság. 

 

A fontos dokumentációk az iskolai könyvtárban mindenki számára elérhetőek. 

A tanulók érdekeik képviseletére iskolai és kollégiumi diákönkormányzatot hoznak létre. A DÖK 

tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A nevelőtestületi értekezleteken és az 

iskolavezetés értekezletein a DÖK-öt segítő pedagógus képviseli a diákok érdekeit. 

A továbbfejlesztés céljából fontos az osztályfőnökök, szakoktatók és a csoportvezető kollégiumi 

nevelőtanárok szorosabb együttműködése. 

 

I./12. Egészségfejlesztés, egészségnevelési és környezeti nevelési program 

 

A. Egészségfejlesztési program 

 

Az egészség a testi, lelki és szociális jólét állapota, nemcsak a betegség, nyomorékság hiánya (WHO). 

Akkor egészséges egy iskolás gyermek, ha a testi-lelki fejlődése zavartalan, kiegyensúlyozott, 

problémáit, kudarcait megtanulja leküzdeni, örömöt jelent számára a természet szépsége, a valahová 

tartozás, a vidámság, a zene, a mozgás. Az egészségnevelés az egész tantestület szívügye, pedagógiai 

hitvallása. 

Az egészségfejlesztő iskola folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskolai élet, 

a tanulás és a munka egészséges színtere legyen (WHO). 

Minden pedagógus személyesen is felelős azokért a kölcsönhatásokért, melyek a tanulók szociális és 

érzelmi nevelésében megmutatkoznak. Törekszünk a személyes példamutatásra és a tanóráinkon 

kiegyensúlyozott, sikerélményt adó légkör kialakítására. 

Kiemelt feladatok: 

- Az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus életértékként való tiszteletére nevelés. 

- Az elsődleges megelőzés, a tanulók ebben a teljesítménykényszeres világban korszerű ismeretekkel, 

készségekkel, jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében. 

 

a.) Egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatok:  

  

o a testi fejlődés-érés támogatása 

o a személyi higiéniai szokások kialakítása, erősítése 

o az ellenálló képesség és az edzettség fejlesztése 

o ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása 

o lelki egyensúly fenntartása, a tanulók ismerjenek konfliktuskezelési technikákat, 

relaxációs eljárásokat 

o családi életre nevelés 
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o a tanulók egészségkárosító magatartásformák elkerülése, ismerjék és értsék a 

prevenció lényegét 

o egészségmegőrző környezet kialakítása 

 

b.) Feladataink végrehajtását szolgáló program 

 

 A mindennapi testedzés 

A mindennapi testedzésnek tárgyi feltételei nem biztosítottak, nincs tornatermünk. Ebben a korban az 

egészséges gyermekeknek nagy a mozgásigénye. A mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását 

szolgáló program céljait az iskolai testnevelés a tanórán kívüli sportfoglalkozásokkal együtt képes 

csak teljesíteni. A tantervi követelményeknek megalapozó szerepük van a sportfoglalkozások 

tekintetében is.  

A diáksportkörök iskolai sportkörként folytatják működésüket. Az iskola, köteles megteremteni a 

tanulók mindennapi testedzéséhez szükséges feltételeket, valamint köteles biztosítani az iskolai 

sportkör munkáját. 

o Tanórai foglalkozások: - testnevelésórák (lehetőség szerint egyenletes eloszlással). 

o Tanórán kívüli foglalkozások: - iskolai sportkör (mindennapi testnevelés keretében) 

     - házibajnokságok 

     - iskolák, kollégiumok közötti versenyek. 

Az iskolai sportkör céljai: 

 - az iskolán belüli rendszeres versenyzés megteremtése 

 - az iskola hírnevének és tekintélyének növelése 

 - a tanulók iskolához való ragaszkodásának segítése 

 - túrázás, táborozás (egyben környezetnevelés is) 

 

Itt nemcsak a napi eredményeken vagy a versenyzők magas színvonalú szereplésén van a hangsúly, 

hanem a tömegsport jó működésén is.  

 

Gyógy-testnevelés 

Iskolánkban gyógy-testnevelés órákon is részt vesznek tanulóink. Szakképzett gyógy-testnevelő tanár 

foglalkozik azokkal a tanulókkal, akik testi képességfejlesztésre, betegségtípusonkénti gyakorlatokra 

szorulnak, vagy akik fejlődésben visszamaradottak, akiket mozgásszervi vagy belgyógyászati 

panaszok miatt szakorvos gyógykezelésre javasol. 

 

Egészségügyi ellátás:  

A tanulók rendszeresen egészségügyi szűrővizsgálaton vesznek részt, megadott szempontok szerint. 

Az egészségügyi problémákkal jelentkező tanulókat az ápolónő irányítja az iskolaorvosi rendelésre és 

szükség esetén a szülő értesítését követően megszervezi, követi a hazautazásukat. 

Gyermekorvosi rendelésen az iskolaorvos ellátja tanulókat, szükség esetén szakrendelésre küldi az arra 

rászorulókat. 

 

B. Egészségnevelési program területei: 

1. az aktív szabadidő eltöltésének biztosítása, az értékek ismerete (Osztályfőnöki helyi tanterv, 

kollégiumi munkaterv, kommunikáció stb.) 

2. önmagunk és egészségi állapotunk ismerete (lásd. Osztályfőnöki helyi tanterv, iskolaorvos) 

3. az egészséges testtartás, a mozgás fontossága (testnevelés helyi tanterv, sportkörök) 
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4. betegségek kialakulása, kezelése (iskolaorvos, védőnő és ápolónő által végzett egészségi-

állapotfelmérés, rendszeres ellenőrzés, egészségnevelési csoportos (osztályfőnöki óra 

keretében) és egyéni foglalkozások és beszélgetések) 

5. a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben (orvos, ápolónő, 

osztályfőnöki helyi tanterv, kollégiumi munkaterv) 

6. a tanulás és a tanulás technikái (tanulásmódszertan helyi tanterv, kollégiumi munkaterv) 

7. az idővel való gazdálkodás tanulása - tanítása fő motivációnk a szabadidő értelmes 

eltöltésének segítése (kollégiumi munkaterv) 

Módszereink az egészségesebb életmód kialakítására: 

1. Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás: előadás, filmvetítés, szórólapok osztása stb. 

A helyes tudás alapfeltétel az életvezetés helyes alakításához. 

2. Rizikócsoportos megközelítés 

Ez a megközelítés a korai szűrés eredményeként feltárt egészségi problémákkal, illetve sajátos 

háttérváltozókkal jellemezhető csoportok körében folytatott megelőző tevékenységet jelent (pl. 

túlsúlyos személyek, magas vérnyomással élők stb.). 

3. Érzelmi intelligenciát, társas kompetenciákat, alkalmazkodást fokozó beavatkozások. 

Az egészségkárosító magatartásformák hátterében a személy konfliktuskezelési eszköztárának 

gyengeségei húzódnak meg. Ezért az egészségfejlesztési törekvéseink a társas-érzelmi készségek 

fejlesztését tűzte ki célul. Az érzelmi nevelést célozza meg az évente megtartott „Fiatalok az élet 

küszöbén” című program. 

Az önismeret fejlődésétől remélhetjük, hogy a diákok egészségesebben fognak élni, ellenállnak a 

dohányzásnak vagy a droghasználatnak. Az ilyen csoportos foglalkozások célja, hogy a 

résztvevőket ne csak arra készítse fel, hogy nemet tudjanak mondani a káros szenvedélyekre, 

hanem arra is, hogy például igent tudjanak mondani az egészségre, és megvédje őket a divatos, de 

veszélyes, külsőségekben megnyilvánuló kóros fogyókúráktól, eltúlzott és ezért veszélyes 

testépítéstől. 

4. Életmód klub működtetése: szerepjáték, vita, kerekasztal-beszélgetés. 

5. Vetélkedőket szervezünk (Entz napok, kollégiumi rendezvények keretén belül). 

6. Iskolai Egészségnap: játékos vetélkedők, programok keretén belül ismeretátadás. 

7. Rendszeresen részt veszünk a városunkban szervezett véradáson (18. év feletti tanulóink és 

dolgozóink). 

8. Megemlékezés: az AIDS, az Egészség, a Rákellenes és a Dohányzásellenes világnapról. 

Egészségfejlesztő team 

Az iskola egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatainak megoldásában aktívan részt vesz. 

Tagjai: iskolavezető megbízottja, egészségnevelő tanár, iskolaorvos, ápolónő, gyermek - és 

ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus, testnevelő, osztályfőnöki munkaközösség 

képviselői 

 Egészségmegőrző környezet kialakítása: 

Dohányzásra vonatkozó törvény betartása és betartatása. 

Kulturált körülmények az alapvető szükségletek kielégítéséhez. 
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C. Környezeti nevelési program 

 

Környezeti nevelés = fenntarthatóság pedagógiája. „Környezeti polgárrá” nevelés, a természeti, az 

épített, a társas-társadalmi környezet fenntarthatósága érdekében szükséges ismeretek, 

magatartásminták, értékek és életviteli szokások megtanítása. 

Célja: 

Erősítse a társadalmi tudatosságot, alapot teremtsen a tanulók számára egy felvilágosult és aktív 

részvételen alapuló magatartás kialakítására a környezetvédelemben, és a természeti erőforrások 

ésszerű és előrelátó felhasználásában. 

Környezet és természetvédelmi, valamint minden más nem szakirányú területen a diákok hiteles és 

korszerű környezet és természetvédelmi ismereteket és tudást szerezhessenek a környezetük 

állapotáról, megőrzésének lehetőségeiről, feladataikról, állampolgári kötelezettségeikről és cselekvési 

lehetőségeikről. 

 

Irányelvek:  

- a fenntartható fejlődés érdekében élményt nyújtó és szakmailag megalapozott környezeti 

nevelésben részesüljenek a diákok 

- megtanulják a környezet minőségének megőrzését és azt, hogy fenntartása közös és egyéni 

kötelesség, az általános emberi egészségvédelem és ökológiai egyensúly fenntartásának része 

- ismerjék meg a természeti erőforrások előrelátó és ésszerű felhasználásának lehetőségeit 

- környezetüket az emberiség közös örökségeként kezeljék 

- a tanulók segítséget kapjanak az ember és kultúrája, valamint a biofizikai környezet sokrétű 

kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és hozzáállás 

kifejlesztéséhez.  

- kiemelt szerepet kap a minőségbiztosítás, a tehetséggondozás, valamint a felnőttképzés 

(képzés, ismeretterjesztés, tájékoztatás) fejlesztése 

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

- motivációk megteremtése ahhoz, hogy lehetőség szerint minden diák részt vehessen 

valamilyen környezetvédelmi akcióban 

- legyenek képesek környezetükről felelősen gondolkodni, érezzék, hogy közük van az őket 

körülvevő közösséghez, helyi környezethez (természeti és humán adottságok, hagyományok, 

szokások, értékek stb.) 

- környezet-, természet- és egészségvédelem területén tanulmányi versenyeken való részvétel 

illetve azok szervezése 

- hozzájárulás a tanulók környezettudatos fogyasztási szokásainak kialakításához 

(újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés stb.) 

- az Európai Uniós értékrendnek megfelelően a biológiai diverzitás (sokféleség) megőrzésének, 

a kevésbé intenzív mezőgazdaság, megkímélt termőföldkincs, hulladék- és szennyvízkezelés 

fontosságának tudatosítása, a levegő-, víz- és talajvédelem, az energiafogyasztás és –

gazdálkodás, természetvédelem lehetőségeinek megismerése 

- a tanulók rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel a hulladék keletkezése és újrahasznosítása 

területén, ismerjék meg az ezekkel kapcsolatos folyamatokat és értékeket, az alapvető 

társadalmi és ökológiai összefüggéseket 

- az iskolai élet „környezetbaráttá” tétele 
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A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozásnak feladata. 

A nevelési terület holisztikus elvű, az ember külső (természeti, társadalmi), és belső környezetét is 

figyelembe veszi. A személyiség egészére (kíváncsiság, érzelem, értelem, akarat) kíván hatni, a 

művészet és tudomány, a hit és a technológianevelésben való arányos részvételével. A környezeti 

nevelés az egész életünket átható folyamat, a nevelés jelentős színtere az iskola. A személyes 

példamutatás, az utánozható magatartásminták közgondolkodást formáló szerepe fontos. 

Az iskola környezeti nevelést szolgáló tevékenységformái: 

- az osztályfőnöki órák és kollégiumi csoportfoglalkozások 

- valamennyi tantárgyban a környezettudatos magatartáshoz szükséges ismeretek elsajátítása 

- szakmai tantárgyakban környezetvédelmi, biogazdálkodási ismeret hangsúlyozása 

- tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök összehangolása, tudatos szervezése, 

rendszerszemléletű elrendezése (célirányos pályázatok támogatásának igénybevételével) 

- helyi és különleges természeti értékek megismerése, szakmai kirándulások 

- ünnepnapok figyelemfelkeltő szerepe (Madarak és fák napja, Föld napja stb.) 

- szelektív hulladékgyűjtés 

- iskola fizikai megjelenésében (folyosói, tantermi, udvari kép, könyvtár, technikai helyiségek 

stb.) a célrendszer tükrözése 

A különböző iskolai hatások erősítsék egymást a cél elérésében. 

 

 

I./13. Az iskolai közösségi szolgálat 

 

Az emberi erőforrások minisztere 20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelete szerint a gimnázium, a szakgimnázium a 9–12. évfolyamos, a 

szakközépiskola a 9–13. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás 

közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.  

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon 

alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként 

legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető. 
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II. H E L Y I   T A N T E R V 

 

A szakiskola és a szakközépiskola tanterve a 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet, 41/2013 

(V.28) VM rendelet, 27/2012 (VII.27) NGM rendelet valamint a 217/2012. (VIII. 9.) 

Kormányrendelettel kiadott kerettantervek alapján készült. A 2016. szeptember 1-jétől bevezetésre 

kerülő szakgimnáziumi és szakközépiskolai tantervek az előírt kerettantervek alapján készültek. 

 

II./1.  Oktatási program 

 

II./1/1. Tanulócsoportok szervezése (csoportbontások) 

 

A tantárgyfelosztás elsősorban a hatályos jogszabályok (köznevelési és szakképzési törvény, 

kerettantervi rendeletek) illetve a helyi tanterv és a szakmai programok alapján készül. E dokumentum 

tartalmazza az adott tanévben a tanulócsoportokat, osztályokat, csoportbontásokat, a kötelező és a nem 

kötelező tanórákat, foglalkozásokat. 

Ezek megállapításának fő elvei a következők:  

 Jogszabályoknak való megfelelés 

 Fenntartói elvárások  

 Közvetlen partnereink elvárásai (tanulók, szülők, pedagógusok) 

 Intézményünk személyi és tárgyi feltételei 

 Beiskolázási programunk (II./1/1. pont). 

 

II./1/2. Tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei 

 

A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának szempontjai: 

 Feleljenek meg az iskola helyi tantervének 

 Csak a hivatalosan tankönyvvé nyilvánított nyomtatott taneszköz 

használható 

 Lehetőség szerint több tanéven keresztül legyen használható 

 A különböző tantárgyak taneszközei egymásra épüljenek 

 A tankönyvhöz lehetőleg munkafüzet is tartozzon 

 A tankönyv érdeklődéskeltő legyen, tartalmában és a feldolgozás 

mélységében igazodjon a tanuló életkorához 

 A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket időben (a szorgalmi idő 

végéig) tájékoztatjuk 

 Az iskola törekszik minél több nyomtatott tartós taneszköz beszerzésére (az 

iskolai könyvtár számára), hogy ezeket a szociálisan hátrányos helyzetű 

tanulók használatára bocsáthassa. 

A tankönyvek, taneszközök kiválasztása a szaktanárok feladata. 

A tankönyvrendelés menetét és a szétosztás lebonyolítását az évente aktualizált „Tankönyvellátás 

rendje” (SZMSZ melléklete) tartalmazza. 

 Az iskola maradéktalanul betartja a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv vonatkozó 

előírásait, a tankönyvekkel kapcsolatos kedvezményekről és figyelembe veszi a további törvényi 

lehetőségeket is.  
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A taneszközök fejlesztési tervét elkészítettük, a fenntartó elfogadta, közgyűlési határozattal 

jóváhagyta. A taneszközök beszerzése (leggyakrabban pályázati úton) szintén a szaktanárok 

bevonásával történik. A szakmai tantárgyak vonatkozásában a szakmai elméleti és gyakorlati tanárok 

összehangolt munkája nélkülözhetetlen. 

 

 

II./1/3. A tanulók értékelésének, minősítésének általános szempontjai 

 

Iskolánk reális, a tanulóink képességeinek megfelelő követelményeket állít tanítványai elé. 

Az értékelés előfeltétele, hogy pontosan kidolgozott, egyértelmű követelmények álljanak 

rendelkezésre. Tantárgyanként az osztályozott tevékenységek követelményeit előre közöljük a 

tanulókkal. A beszámolás módját és idejét a szaktanár határozza meg. 

 

Az értékelési rend kialakítása során az alábbi követelményeket határozzuk meg: 

- legyen személyre szóló 

- legyen egységes, egyszerű, áttekinthető 

- legyen kiszámítható 

- legyen objektív, igazságos. 

Végül a meghatározott követelményeket valamennyi érintett ismerje meg és fogadja el. A tanárok, 

oktatók, változatos módszerekkel, verbális értékelés, írásbeli szöveges értékelés, feladatlapokkal, 

irányított egyéni vagy csoportmunkákkal stb. segítik a tanulók tanulási folyamatát, ösztönzik őket a 

minél magasabb szintű teljesítmény elérésére. 

A tanulók tantárgyi tudása a tantárgyi teljesítményekben realizálódik. 

Az értékelés legyen jelzés a tanuló és szülei felé, jelezze a sikert és a kudarcot skatulyázás nélkül. 

 

Az értékelés formái: 

 

1. Személyes szóbeli (verbális): valamennyi tanuló munkáját figyelemmel kísérjük, feleletét 

értékeljük, korrigáljuk. A tanár személyes, szóbeli értékelései lehetnek segítő, tanácsadó, orientáló 

jellegűek. 

Az eredményekre igen-nem, helyes-helytelen típusú szabályozó megnyilvánulásokkal reagálunk. A 

közös tevékenységek alatt rendszeres értékelést végzünk. 

 

2. Írásbeli szöveges értékelés: a tanulók írásbeli munkájához fűzött részletes megjegyzések, 

kiegészítések. 

 

3. Osztályozás, érdemjegyek: 

Az érdemjegyszerzés módjai: 

 szóbeli felelet, 

 írásbeli munka, 

 önálló kiselőadás, 

 óraközi munka, 

 gyakorlati tevékenység, 

 versenyeken való eredményes részvétel. 

Az osztályozott tevékenységek követelményeit tantárgyanként előre ismertetjük tanulóinkkal. 

A szakmai előkészítés és alapozás több tantárgyból tevődik össze, ezért az érdemjegyet az egyes 

tantárgyak átlaga adja. 
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Meghatározzuk az adott tevékenységek elégséges szintjét, a követelményminimumot, ami szám szerint 

2-es érdemjegynek felel meg. 

A folyamatos tanulás érdekében rendszeres osztályozást alkalmazunk. Az írásbeli dolgozatok 

időszakosak. A tanulmányi év végén minden tantárgyból minimum 2-es (elégséges) osztályzatot kell 

elérniük. 

Az egyes tantárgyból szerzett elégtelen osztályzat javítóvizsgára kötelezi a tanulókat. Háromnál több 

elégtelen osztályzat évismétléssel jár. 

4.  A szakmai gyakorlat értékelése 

A gyakorlati feladatok elvégzéséhez szükséges kompetenciák vizsgálatán alapszik. A gyakorlati 

osztályzat elégtelen abban az esetben, ha bármelyik gyakorlati tantárgyból nem éri el a minimum 

követelményszintet (2-es osztályzat). 

 

A tanuló tudásának értékelése és minősítése: 

Jeles (5) jegyet kap a tanuló, ha kijelölt tananyagban, valamint a gyakorlati munkahelyen a tantervi 

követelményeknek kis segítséggel eleget tett. 

Jó (4) jegyet kap a tanuló, ha kijelölt tananyagban és a gyakorlati tevékenység során megbízhatóan, 

csak kevés és jelentéktelen hibával eleget tesz. 

Közepes (3) jegyet kap a tanuló, ha a kijelölt tananyagban és a gyakorlati munkában a tantervi 

követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tett, nevelői segítségre többször rászorult. 

Elégséges (2) jegyet kap az a tanuló, aki a kijelölt tananyagban és gyakorlati munkában a tantervi 

követelményeknek hiányosságokkal tett eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális 

ismeretekkel és készségekkel rendelkezik. 

Elégtelen (1) érdemjegyet kap az a tanuló, aki a kijelölt tananyagban és gyakorlati munkában a 

tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem tudott eleget tenni, a továbbhaladáshoz nem 

elég. 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli 

dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) 

érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végezzük el: 

 0-30 % elégtelen (1) 

 31-50 % elégséges (2) 

 51-75% közepes (3) 

 76-90 % jó (4) 

 91-100 % jeles (5) 

 

A tanulói munka értékeléséhez tartozik a vizsgák értékelése. Ezt a Vizsgaszabályzat ismerteti. 

Osztályozó vizsgát tehet a magántanuló, vagy – a nevelőtestület döntése alapján - az a tanuló, akinek 

hiányzásai elméleti és gyakorlati foglalkozásokról meghaladják a törvényes kereteket, és emiatt nem 

osztályozható. Magántanuló esetén a szülőt előzetesen értesítjük a vizsga sikeres letételéhez szükséges 

konzultációs időpontokról. 

 

Előzetesen letett vizsgák, vizsgatantárgyak beszámításához a jelölt kérést nyújt be, a 

vizsgajelentkezéssel egyidőben, amelyben igazolja az előzetesen letett vizsgát (vizsgatantárgyat). Az 

elbírálás a szakmai vizsgáztatásra érvényes jogszabályi előírások szerint történik. 
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Magatartás és szorgalomjegyek követelményrendszere: 

 

a. A magatartás értékelésének szempontjai: 

 

 Felelősségérzet (társai, munkája, munkaeszközei iránt) 

 Önállóság (jó kezdeményezések) 

 A közösség érdekében végzett munka (iskolai és iskolán kívüli) 

 Viselkedés (iskolában, tanórán, gyakorlati foglalkozáson, kollégiumban, rendezvényeken) 

 Hangnem (társaival, tanáraival és más felnőttekkel szemben) 

 

Példás: az a tanuló, akinek magatartása példamutató, a rend és a fegyelem megtartásában kitűnik 

társai közül. Viselkedése, hangneme követésre méltó, kultúrált. 

Betartja az iskolai élet szabályait, a társadalmilag elfogadott normákat. Alkalomnak megfelelően 

öltözködik, ápoltan jelenik meg az iskolában, gyakorlatokon és a rendezvényeken. Segítőkész, 

igazolatlan mulasztása, késése szándékosan nincs. 

 

Jó: az a tanuló, akinek a magatartása általában jó. Nem mindig kezdeményező, de a rábízott 

feladatokat tudása szerint teljesíti. Közösségi munkája építő, tiszteli tanárait, oktatóit, és társait. Tiszta 

ápolt, megjelenésével és viselkedésével zavart nem okoz. Az iskolai élet szabályait tudomásul veszi, 

és azokat igyekszik betartani. Nem mulaszt igazolatlanul (max. 1 igazolatlan hiányzása lehet), nincs 

büntetése. 

Változó: az a tanuló, akinek a viselkedése változó, a közösségi munkában nem szívesen vesz részt, 

társait nem segíti. Öltözéke, megjelenése, hangneme esetenként udvariatlan, kifogásolható. Az iskolai 

élet szabályait nem mindig tartja tiszteletben, maximum 10 igazolatlan mulasztása van. 

 

Rossz: az a tanuló, aki a közösség munkáját zavarja, a közösségnek szándékosan árt. A tanórákon és a 

gyakorlatokon passzív, megnyilvánulásai romboló hatásúak, az iskolai élet szabályait sorozatosan 

megszegi. Társait rendszeresen rossz irányba próbálja befolyásolni, viselkedése, hangneme 

tiszteletlen, durva. Igazolatlanul mulaszt (10 óra felett), fegyelmi büntetése van. 

 

b. A szorgalom értékelésének alapja az egyéni képességek és körülmények 

figyelembevételével a tanulmányi munkához való viszony. 

 

Az elbírálás szempontjai: 

 Tanulmányi eredmény 

 Aktivitás a tanórai munkában 

 A tanórai munka rendszeres, pontos kiegészítése és gyakorlása órán kívül 

 Az órán kívül végzett egyéb rendszeres munka (diákkör, szakkör, tanulmányi verseny) 

 Gyakorlati munkához való viszony 

Vitás esetekben az osztályban tanító pedagógusok többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

 

Példás: az a tanuló, akinek tanulmányi és gyakorlati munkája céltudatos, pontos, megbízható 

képességei és teljesítménye összhangban állnak. A rábízott feladatot képes önállóan végezni, 

munkafegyelme, rendszeretete kiemelkedő, aktivitásával kitűnik társai közül. Valamely tárgyból, vagy 

tárgyakból érjen el megfelelő, kitartó munkával jó eredményt, előmenetelében saját képességeihez 

mérten fejlődés legyen tapasztalható. Egyes iskolai tantárgyakban a tananyagon felül is produkáljon, 

taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 
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Jó: az a tanuló, aki munkáját igyekszik pontosan végezni. A rábízott feladatot ösztönző hatásokra jól 

elvégzi, cselekvőkészsége, rendszeretete, munkafegyelme megfelelő. Általában felkészül, de 

különösebb érdeklődést nem árul el, érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. 

Taneszközei tiszták, rendesek. 

 

Változó: az a tanuló, aki tanulmányi és gyakorlati munkájában nem egyenletes teljesítményű, 

munkavégzése pontatlan, rendszertelen, munkafegyelme időnként kifogásolható. Munkáját vonakodva 

végzi, csak külön ösztönzésre dolgozik. Felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik, érdemjegyeit, 

osztályzatait több tárgyból is lerontja. (Gyenge képességű, de igyekvő tanuló max. 1 tantárgyi bukás 

esetén lehet változó szorgalmú.) 

 

Hanyag: az a tanuló, aki tanulmányi és gyakorlati munkájában nem következetes, nincs kialakult 

kötelességtudata, munkáját közöny jellemzi, rendszertelen, cselekvőkészsége minimális. Elégtelen 

osztályzatai vannak, bukásra áll vagy bukik. Érdektelenség, teljes közöny jellemzi, felszerelése 

hiányos, taneszközei rendetlenek, a félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

Az érdemjegyek megállapításban az érintett tanuló, a diákközösség, az osztályfőnök és az osztályt 

tanító tanárok, oktatók közössége vesz részt. 

A tanulók jutalmazásának és büntetésének formáiról a házirend rendelkezik. 

 

II./1/4. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje 

 

Formái: 

 Röpdolgozat 

 Témazáró dolgozat  

 Munkafüzet  

 Feladatlapok 

 Projekt munka 

 

 

 

Rendje: 

 Egy-egy óra ismeretanyagának ellenőrzése alkalmanként röpdolgozatban 

 Egy-egy témakör lezárásakor témazáró dolgozat esetén 

 Folyamatosan órákon a munkafüzetekbe 

 Feladatlapok időszakos használata, a tananyagtól függően. 

 Témazáró dolgozatot mindig előzze meg összefoglaló, ismétlő óra 

 A tanulót tájékoztatni kell a témazáró dolgozat időpontjáról 

 Egy nap legtöbb 2 tantárgyból íratható témazáró dolgozat  

A témazáró érdemjegyeit megkülönböztetve írjuk a naplóba, a félévi és év végi jegy eldöntésekor 

súlyozottan vesszük figyelembe. A röpdolgozat jegye a felelet jegyével egyenértékű. 

A témazáró dolgozatokat a tanév végéig meg kell őrizni; a szülő a szülői értekezleten, vagy a 

fogadóórán megtekintheti. 
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II./1/5. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli, és szóbeli feladatok meghatározásának elvei 

 

Elvek: 

 Témájában kapcsolódjon a tanórai anyaghoz 

 Ismétlő, gyakorló jellegű legyen. 

 Humán jellegű tantárgyaknál fakultációs alapon kiselőadások készülhetnek megadott 

szempontok szerint. 

 Szakmai tantárgyaknál házi feladat lehet a gyakorlatok során megszerzett ismeretek rögzítése, 

gyakorlása. 

 

II./1/6. A tanulók fizikai állapotának (NETFIT) méréséhez szükséges módszerek 

 

Módszerek: 

 motorikus próbák az általános fizikai teherbíró képesség mérésére (a tanulókkal közösen 

történik: mérés, értékelés) 

 az aerob állóképesség mérése (Cooper-teszt, pulzusméréssel összekötve) 

 erőálló képesség mérése 

- helyből távolugrás (m) 

- helyből ötös sorozatugrás páros lábbal (m) 

- egykezes labdalökés helyből az ügyesebb kézzel (m) 

- kétkezes dobás hátra fej fölött (m) 

- fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás folyamatosan kifáradásig, de max. 4 

percig (db.) 

- hanyattfekvésből felülés térdérintéssel, folyamatosan kifáradásig, max. 4 

percig (db.) 

- hasonfekvésből törzsemelés és leengedés, folyamatosan kifáradásig, max.4 

percig (db.) 

A próbák elvégzése után az értékelő táblázatok alapján mindenki azonnal megtudhatja, hogy korának 

és nemének megfelelően hány pontot ér a teljesítménye. 

 

 

II./1/7. Belépés az iskolába, magasabb évfolyamra lépés és a képzési formák közötti átlépés  

 

Az új típusú  szakközépiskola és a szakgimnázium 9. osztályába az országosan előírt rendszer 

szerint lépnek a tanulók. A felvételi feltételeket az iskola vezetősége évente meghatározza és a 

felvételi tájékoztatóban közzéteszi. 

 

Az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet a tanuló, ha a kerettantervekben meghatározott 

követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. A követelmények teljesítését a 

pedagógusok a tanuló évközi tanulmányi, gyakorlati munkája és érdemjegyei alapján bírálják el. 

Az elégtelennel osztályozott tanuló a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát 

tehet. A továbblépés feltétele ilyenkor a sikeres javítóvizsga. 

 

A magasabb évfolyamra lépéshez a tanuló osztályozó vizsgát tehet, ha: 

 Magántanuló 

 Ha a tanulónak egy tanítási évben 250 óra, vagy annál több hiányzása van, és a nevelőtestület 

engedélyezi az osztályozó vizsgát. 
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 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott 

tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja, feltéve, ha a nevelőtestület engedélyezi az 

osztályozó vizsgát. 

 A Gazda szakképesítés 12. évfolyamára lépés (a Járművezetési ismeretek teljesítésének) 

feltétele a hatósági KRESZ vizsga letétele (T vagy B kategória). 

 

A 3 éves szakközépiskola (szakképző) 9. osztályokba lépés feltétele a 8. osztály sikeres elvégzése. 

 

Átlépés a szakiskolai osztályból szakközépiskolai osztályba (kifutó rendszerben) 

A szakiskola 9. osztályából a szakközépiskola 9. osztályába a 9. évfolyam II. félév elején lehetséges 

átlépni az alábbi feltételekkel: 

 Szülői/gondviselői kérelem 

 Első félévi tanulmányi átlag legalább 4,0 

 Nevelőtestületi jóváhagyás 

 Különbözeti vizsgák sikeres letétele a nevelőtestület által megszabott határidőig 

 

Szakiskolai 9-10. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány alapján a tanuló – a törvényileg előírt 

korhatár keretében – felvehető a szakközépiskola 9. osztályába (szakképzés befejezése után is).  

 

 

II./1/8. Kollégiumi nevelési program 

 

Jogi háttér 

A pedagógiai program összeállításánál alapul jogszabályok: 

 a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről,  

 a 229/2012(VIII.28) Korm. Rendelet; a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

 a 20/2012 (VIII:31) EMMI rendelet; a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

 a 32/2012 (X.8) EMMI rendelet; a SNI gyerekek nevelésének irányelvei 

 a 59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelet; a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja. 

 

Környezeti tényezők és jellemzők 

A fenntartó bemutatása: 

A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium és 

Kollégium Eötvös József Szakképző Iskolájának és Kollégiumának fenntartója a Földművelésügyi 

Minisztérium. (Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.;  Postai cím: 1860 Budapest) 

 

A kollégium társadalmi szerepe 

A kollégium a köznevelési rendszer szakmailag önálló intézménye. Alapfeladata, hogy biztosítsa a 

megfelelő lakhatási és tanulási feltételeket azon tanulók számára, akiknek a lakóhelyén nincs lehetőség 

a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való jog érvényesítésére, illetve akiknek a családja nem 

tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges körülményeket. 
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A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy esélyeket teremtsen, biztosítsa a 

hozzáférést a jó minőségű tudáshoz, segítse a szociális, kulturális hátrányok leküzdését, a társadalmi 

integráció folyamatát. 

Elősegíti a társadalmi szerepek tanulását, a diákok önszerveződését, kialakítja közösségekben az 

együttélés, az együttműködés, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés 

demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását. 

 

A kollégiumi nevelés 

A kollégiumi nevelés célja: a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, 

tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése, 

kibontakoztatása. 

 

A kollégium nevelés főbb alapelvei:  

a) az alapvető emberi és szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillet jogok érvényesítése;  

b) demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása;  

c) a tanulók és közösségeik iránti felelősség, a bizalom, a szeretet, a segít készség;  

d) szakmai és intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus tevékenységében;  

e) az alapvető erkölcsi normák érvényesítése;  

f) az egyéni és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek 

figyelembevétele;  

g) építkezés a tanulók aktivitására, öntevékenységére, önszerveződő képességére;  

h) az integrált nevelés, az integrációt elősegít pedagógiai módszerek alkalmazása; 

i) a szülőkkel, a kollégiumhoz kapcsolódó iskolákkal, a társadalmi környezettel való konstruktív 

együttműködés; 

 j) a nemzeti hagyományok megőrzése, a nemzeti azonosságtudat fejlesztése; 

 k) a nemzetiségi azonosságtudat tiszteletben tartása, ápolása. 

 

A kollégiumi nevelés feladatai: 

A kollégium – a kollégiumi jogviszony fennállása alatt – biztosítja diákjai számára az iskolai 

tanulmányaik folytatásához szükséges feltételeket. Köznevelési feladatait kollégiumi ellátás illetve 

sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi ellátásán keresztül valósítja meg. 

 

A kollégiumi nevelés feladata különösen: 

1) A tanulás tanítása 

2) Az erkölcsi nevelés 

3) Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

4) Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
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5) Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

6) A családi életre nevelés 

7) A testi és lelki egészségre nevelés 

8) Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

9) Fenntarthatóság, környezettudatosság 

10) Pályaorientáció 

11) Gazdasági és pénzügyi nevelés 

12) Médiatudatosságra nevelés 

 

A kollégium működése 

Személyi feltételek, elvárások:  

A kollégiumban a nevelési feladatokat – az Nkt.–ben meghatározott végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkező, pedagógus munkakörben foglalkoztatott – kollégiumi nevelőtanár látja 

el. 

A kollégiumi nevelőtanár munkáját a jogszabályokban foglaltak szerint végzi, tevékenységét a tudás, 

az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás értékei, az egyenlő bánásmód, 

valamint az egészséges életmódra és a fenntartható fejlődésre nevelés határozzák meg. 

 

Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások a kollégiumban: 

A kollégium belső és külső környezete biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, a kollégisták 

biztonságát, kényelmét. Megteremti – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a nyugodt tanulás, az 

önálló ismeretszerzés, a kulturális, a sport- és egyéb szabadidős tevékenységek, valamint a diákkörök, 

szakkörök működésének feltételeit. A kollégium gondoskodik a tanulók nyugodt pihenéséről, az 

egyéni visszavonulás lehetőségéről. 

 

A kollégiumi élet megszervezése: 

A kollégium – belső életének szabályozása során – biztosítja a diákok testi-lelki fejlődésének 

feltételeit, beleértve a rendszeres és egészséges étkezést, a tisztálkodást, az előírásoknak megfelel 

egészségügyi ellátást. Figyelembe veszi a speciális tanulói, szülői és iskolai igényeket, valamint az 

intézményi hagyományokat, szokásokat is. A tanulók napi életének kereteit úgy szervezi, hogy az 

egyes tevékenységek belső arányai – a jogszabályi keretek között – a tanulók egyéni és életkori 

sajátosságaihoz igazodjanak. 

A kollégiumi élet megszervezésében jelentős szerepet tölt be a kollégium diákönkormányzata. 

 

A kollégium kapcsolatrendszere 

A kollégium nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn a 

szülőkkel, illetve a tanuló törvényes képviselőjével, szülői szervezetekkel (közösségekkel), az 
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iskolával, társintézményekkel, a gyermekjóléti szolgálattal, a nevelésbe vett gyermek esetén a 

gyámjával, nevelőszülőjével vagy gyermekotthonával. 

 

A kollégiumi tevékenység szerkezete  

A kollégium – igazodva az Nkt. 28. §-ának rendelkezéseihez – a nevelési folyamat során a tanulói 

tevékenységeket – annak céljától, jellegétől függően – kollégiumi programok, csoportos és egyéni 

foglalkozások keretében szervezi meg. 

 

A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások: 

 A  tanuló heti tizenhárom órában köteles részt venni a  felzárkóztató, tehetség-

kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy csoportos foglalkozáson 

(59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete 3.  § (2)  bekezdés a)  pontja)  

 Heti egy órában, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozáson a  (59/2013. 

(VIII. 9.) EMMI rendelete 3.  § (2) b)  pontja) 

 A  tanuló a  kollégium által biztosított lehetőségek közül további heti egy, szabadon 

választott foglalkozáson köteles részt venni. (59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete 3.  § (2) 

c)  pontja) 

 

A kollégium által szabadon választható foglalkozások: 

A  tanuló a  kollégium által biztosított lehetőségek közül további heti egy vagy több, szabadon 

választott foglalkozáson vehet részt. 

A  kollégiumi foglalkozásokat a  pedagógiai programnak megfelelő éves tanulói foglalkozási terv 

alapján kell megszervezni. Az  éves tanulói foglalkozási terv kollégiumi csoportonként tartalmazza a  

kötelező foglalkozásokat, továbbá a kollégium egészére az előre tervezhető szabadon választható 

foglalkozásokat. 

 

A kollégiumi nevelés eredményessége 

 

A kollégium – a szülővel és az iskolával együttműködve – hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló 

eredményesen fejezze be tanulmányait. A tanuló a kollégiumi nevelési folyamat során elsajátítja a 

társadalomba való beilleszkedéshez és a családi életben, a hivatás gyakorlásában, az állampolgári 

létben az önálló életvitelhez szükséges alapvető ismereteket, képességeket, értékeket. 

A kollégiumi nevelés eredményességének értékelésekor figyelembe veendő, hogy a nevelési folyamat 

milyen kiindulási állapotból, milyen feltételek mellett fejtette ki hatását. 
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II./2.  Közismereti helyi tanterv 

 

II./2/2. Szakiskola 

 

Szakiskola (kifutó, 2018-ig) 

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

Magyar - Kommunikáció 2 1 1 csop.bont. 

Idegen nyelv 2 2 2 csop.bont. 

Matematika 2 2   csop.bont. 

Társadalomismeret 2 1     

Természetismeret 3       

Informatika 1   1 csop.bont. 

Testnevelés és sport * 3 3 3   

Osztályközösség-építő Program 1 1 1   

Közismereti összesen 16 10 8   

 

 

II./2/2. Szakközépiskola 

Szakközépiskola (kifutó 2019-ig) 

Szakközépiskola   

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

9. és 12.o, 

csop.bont 

Idegen nyelvek 4 4 4 4 csop.bont. 

Matematika 4 4 4 4 

9. és 12.o, 

csop.bont 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 2 3 3 3   

Etika     1     

Biológia – egészségtan 1 2 2 1   

Fizika 2 2 1     

Kémia 2 1 1     

Földrajz 2 1       

Vizuális kultúra   1       

Informatika 2 1 1 1 csop.bont. 

Testnevelés és sport * 4,5 4,5 4,5 4   

Osztályfőnöki 1 1 1 1   

Közismereti összesen 28,5 28,5 26,5 22   
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Új típusú szakközépiskola 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 

 A közismereti szabad sáv 

felhasználása (max. 10%) 

Magyar - Kommunikáció 2 1 1 

9-10. évfolyamon csoportbontás, 

11. évfolyamon plusz egy óra 

Idegen nyelv 2 2 2 csop.bont. 

Matematika 2 2   

9-10. évfolyamon csoportbontás, 

a 10. évfolyamon plusz egy óra 

Társadalomismeret 2 1     

Természetismeret 3       

Informatika 1   1 csoportbontásban 

Testnevelés és sport*  3 3 3 

 
Osztályközösség-építő Program 1 1 1   

Közismereti összesen 16 10 8   

*szakmánként változhat a heti gyak. óraszám függvényében 

 

A közismereti szabadsáv felhasználása magyar-kommunikáció tantárgyból a 11 évfolyamon (évi 31 

óra) az alábbi témakörökben: 1. Szövegértési kompetenciák fejlesztése, 2. A munka világához 

szükséges szövegek (önéletrajz, motivációs levél, pályázati anyagok), 3. A munka világához szükséges 

kommunikációs gyakorlatok, 4. Az álláskeresés segítése, 5. A pályázatok megírásának menete.  

Matematika tárgyból a 10. évfolyamon évi 36 óra: 1. Számtan, algebrai ismeretek, 2.  Halmazok, 

kombinatorika, 3. Függvények, egyenletek, 4. Geometria, 5. Problémamegoldó feladatok. 

 

 

Új típusú szakközépiskola 

Szakközépiskolák szakiskolai végzettséggel rendelkező tanulóit érettségire felkészítő képzés (2 év) 

Nappali tagozat 

Tantárgy 

            

NAPPALI 

 

  

 Évfolyam 11. 12. 

 

  

Magyar nyelv és irodalom  7 252 6 180 KÉ   

Történelem 4 144 5 150 KÉ   

Idegen nyelv  6 216 6 180 KÉ csop.bont. 

Matematika 8 288 6 180 KÉ   

Osztályfőnöki óra 1 36 1 30 

 

  

Természetismeret 2 72   0 VÉ   

Informatika 2 72 2 60 VÉ csop.bont. 

Testnevelés 5 180 5 150 

 

  

Összesen 35 1260 36 780     
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Esti  tagozat (Velence, 2015-től) 

Tantárgy 

        

ESTI 

 Évfolyam 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom  4 144 4 120 

Történelem 3 108 4 120 

Idegen nyelv  4 144 4 120 

Matematika 4 144 5 150 

Osztályfőnöki óra 0 0 0 0 

Természetismeret 2 72   0 

Informatika 1 36 1 30 

Testnevelés 0 0 0 0 

Összesen 18 648 18 540 

 

Levelező tagozat (Seregélyes, 2010-től; a 9. osztály helyett beszámítva a sikeresen elvégzett 9-10. 

osztály/I.-II. évf., a 4. pont szerint) 

 LEVELEZŐ TAGOZAT  

Évfolyam 9. 10. 11. 12.  

Tantárgyak 36 36 36 32  

Anyanyelv / 

kommunikáció 
18 0,5 18 0,5 18 0,5 16 0,5 KÉ 

Magyar irodalom 54 1,5 54 1,5 36 1 48 1,5 KÉ 

Matematika 72 2 72 2 72 2 64 2 KÉ 

Történelem 36 1 36 1 36 1 48 1,5 KÉ 

Társadalom-ismeret* 0   0   18 0,5 0    

Idegen nyelv 

(csoportbontás) 
54 1,5 54 1,5 36 1 32 1 

 

KÉ 

 
Angol 

Német 

Fizika* 18 0,5 18 0,5 18 0,5 0   VÉ 

Kémia* 0   0   18 0,5 16 0,5 VÉ 

Földünk és környezetünk** 18 0,5 18 0,5 18 0,5 32 1 VÉ 

Biológia* 18 0,5 18 0,5 18 0,5 0   VÉ 

Informatika* 36 1 36 1 36 1 32 1 VÉ 

Szabadon tervezhető 

modulok:érettségi előkészítő 
37 1 37 1 37 1 160 5 

 

Összesen 361 10 361 10 361 10 448 14  

          

A * -gal jelölt tantárgyakból a szabad sáv terhére (évi óraszám: levelező tagozat: 10 óra)  

érettségi előkészítő szervezhető!        

** A földünk és környezetünk tantárgy programja a 2 illetve 3 tanév alatt is tanítható. 
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II./2/3. Szakgimnázium (2016-tól) 

 

Tantárgyak 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. 

évf. 

 

13.évf. 

óraszám 

összesen 

közismereti 

szabad sáv 

felhasználása 

Magyar nyelv és irodalom 
4 

 

4 

 

4 

 

4 

 
556   

9. és 

12.évfolyamon 

+ 2 óra 

csop.bont. 

Idegen nyelvek 
4 

 

4 

 

4 

 

4 

 
556 4 124  

Matematika 3 
3 

 

3 

 

3 

 
417   

9. és 

12.évfolyamon 

+ 2 óra 

csop.bont. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ism. 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 
345    

Etika    1 31    

Informatika 
2 

 

2 

 
  144   csop.bont. 

Művészetek   1  36    

Testnevelés és sport 
5 

 
5 5 5 695    

Osztályfőnöki 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
139    

Kötelező komplex 

természettudományos tantárgy 
3    108    

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy 

– biológia 
 2 2 2 206    

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
 1   36    

Érettségire épülő szakképesítés 8 8 7 7 1045 31 961  

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 
3 4 3 3 453    

Órakeret/hét 35 36 35 35  35   

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1260 4901 1085 1085  

 

A közismereti szabadsáv felhasználása magyar nyelv és irodalom tantárgyból a 9.  évfolyamon (évi 36 

óra) az alábbi témakörökben: 1. Szövegértési kompetenciák fejlesztése, 2. Szövegalkotási 

kompetenciák fejlesztése, 3. Szóbeli kommunikációs kompetenciák fejlesztése. 12. évfolyamon (évi 

31 óra): 1. A munka világához szükséges szövegek, 2. A munka világához szükséges kommunikációs 

gyakorlatok, 3. Az érettségire felkészítő foglalkozások.  

Matematika tárgyból a 9. évfolyamon (évi 36 óra): 1. Számtan, algebrai kompetenciák fejlesztése, 2.  

Kombinatorikai feladatok, 3. Függvények, egyenletek, 4. Geometria. A 12. évfolyamon (31 óra): 1. 

Problémamegoldó feladatok, készségek fejlesztése, 2. Szöveges feladatok, 3. Érettségire felkészítő 

foglalkozások. 
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III. S Z A K M A I   P R O G R A M 

 

 

III./1. Szakiskola/ szakközépiskola (Velence) 

 

A szakmai központi programok előírásai minden szakmára vonatkozóan kiegészülnek 1-1 

szakmai tanulmányi kirándulással. Erre tanévenként 1 tanítási nap fordítható. 

 

GAZDA szakképesítés (2018-ig) 

 41/2013 (V.28) VM rendelet szerint 

 

OKJ szám: 34 621 01 

 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 

Iskolai előképzettség:         alapfokú iskolai végzettség  

vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 41/2013 (V.28) VM rendelet 3. számú 

mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 

  A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

3.1.2. 6130 

Vegyesprofilú gazdálkodó 

Állat- és növánytermesztő 

3.1.3. 6130 Önálló gazda 

3.1.4. 6130 Őstermelő 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges 

elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel 

is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, 

környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

-    Talaj-előkészítést, vetést végezni 

-    A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni 

-    Növényápolást végezni 

-    Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni 

-    Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani 

-    Állatot takarmányozni 

-    Állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani 

-    Állatot szaporítani 

-    Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni 

-    Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni 

-    Kereskedelmi tevékenységet végezni 

-    Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni 

-    Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni  

-    Alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni 
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Kapcsolódó szakképesítések 

 

  A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 31 621 02 Aranykalászos gazda részszakképesítés 

3.3.4. 31 621 01 Állatgondozó részszakképesítés 

3.3.5. 21 621 02 Mezőgazdasági munkás részszakképesítés 

3.3.6. 35 621 05 Állattartó szakmunkás szakképesítés-ráépülés 

3.3.7. 35 621 02 Biogazdálkodó szakképesítés-ráépülés 

 

 

Szakmai óraterv 

GAZDA 

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

 elm. gyak elm. gyak elm. gyak  

(Közismereti összesen) 16   10   8    

Munkavédelmi alapismeretek 0,5          

Foglalkoztatási alapismeretek       0,5    

Elhelyezkedést-munkavállalást segítő 

idegen nyelv        2   csop.bont. 

Állattartás 1   1   2    

Állattartási gyakorlatok  3,5  4  4  

Növénytermesztés 1,5   1   1,5    

Növénytermesztési gyakorlatok  3,5  4  4  

Kertészet 1   1,5   1    

Kertészeti gyakorlatok  2,5  4  4  

Műszaki ismeretek 1   1   1    

Műszaki ismeretek gyakorlat  2,5  3,5     

Gazdálkodási ismeretek    2   2    

Gazdálkodási ismeretek gyakorlata     2  2  

Kiegészítő tevékenységek    1   1,5    

           

Heti összes 5 12 7,5 17,5 11,5 14  

Szakmai összesen 17  25  25,5   

Elmélet (közism+szakmai) összesen 21  16,5  18   

Összes óra: 33  35  33,5   

Műszaki ismeretek gyakorlat keretében történik a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői 

engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória) megszerzése. 
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GAZDA szakképesítés (2016-tól) 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 

(VIII. 9.) Kormányrendelet, 

– a 34 621 01 számú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 621 01 

Szakképesítés megnevezése: Gazda 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIII. Mezőgazdaság 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

– 3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 

140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 vagy iskolai végzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

kiadó rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 

birtokában 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: — 
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IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és 

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező 

pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2583 óra 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy.  160 óra  160 óra 

2. évfolyam 31,5 óra/hét 977 óra/év 35 óra/hét 1085 óra/év 

Összesen: 2271 óra  2505 óra 



 

 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 7 9,5 
140 

10 15 
140 

10 15 

Összesen 16,5 25,0 25 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   

10997-16 Állattartás 

Állattartás 1. 2     1,5         

Állattartás 2.       2     1,5   

Állattartási gyakorlat   3,5     3,5     4 

10998-16 Növénytermesztés 

Általános növénytermesztés 2               

Részletes növénytermesztés       1,5     1,5   

Általános növénytermesztési 

gyakorlat 
  2     1,5       

Részletes növénytermesztési 

gyakorlat 
        2     4 

10999-16 Kertészeti alapok 

Zöldség kertészet 1,5     1         

Gyümölcs kertészet       1     1   

Zöldség kertészeti gyakorlat   1,5     1,5     1,5 

Gyümölcs kertészeti gyakorlat         2     2 

11000-16 Mezőgazdasági 

géptan 

Műszaki ismeretek   1     1     1   

Műszaki ismeretek gyakorlat   2,5     2,5     1,5 

11001-16 

Agrárkereskedelem, 

vállalkozás és ügyvitel 

Gazdálkodási ismeretek 0,5     1     1,5   

Gazdálkodási ismeretek 

gyakorlat 
        2     2 

11002-12 Gazda kiegészítő 

tevékenységei 
Kiegészítő tevékenységek         1     1   

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) 

bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 

programjában kell rendelkezni. 
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A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a 

teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ szakképesítés (2017-ig) 

 41/2013 (V.28) VM rendelet szerint 

 

OKJ szám: 34 621 01 

 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 

Iskolai előképzettség:         alapfokú iskolai végzettség  

vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 41/2013 (V.28) VM rendelet 3. számú mellékletében 

a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

3.1.1. 

FEOR 

száma 

FEOR megnevezése 
A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

3.1.2. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Csemeteápoló 

3.1.3. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Csemetegondozó 

3.1.4. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Csemetekertész 

3.1.5. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Csemeteművelő 

3.1.6. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Csemeteválogató 

3.1.7. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Díszfaiskolai kertész 

3.1.8. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Dísznövény- és virágtermesztő 

3.1.9. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Dísznövény- és zöldségtermesztő 

3.1.10. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Dísznövénykertész 

3.1.11. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Dísznövényszaporító 

3.1.12. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Facsemete válogató 

3.1.13. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Facsemete-ápoló 

3.1.14. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Facsemete-gondozó 
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3.1.15. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Faiskolai és csemetekerti kertész 

3.1.16. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Faiskolai kertész 

3.1.17. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Faiskolai lerakatvezető 

3.1.18. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Faiskolai metsző, szemző 

3.1.19. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Faiskolai munkás 

3.1.20. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Faiskolai szaporítóanyag-előállító 

3.1.21. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Faiskolai termesztő 

3.1.22. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Kertgondnok 

3.1.23. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Növényházi dísznövénytermesztő 

3.1.24. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Szabadföldi dísznövénytermesztő 

3.1.25. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Üvegházidísznövény-termesztő 

3.1.26. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Virágkertész 

3.1.27. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Virágtermesztő 

3.1.28. 6115 
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, 

csemetenevelő 
Virágföld termelő 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az egynyári, kétnyári, évelő dísznövények, díszfák és díszcserjék, növényházi levél- és virágos 

dísznövények termesztése. A kapcsolódó műszaki, vállalkozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazása a 

gyakorlatban. 

A szakképesítés középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás 

létrehozására, indítására az adminisztrációs ügyletek intézésére is jogosít a vállalkozásokról szóló 

hatályos jogszabályok rendelkezései alapján. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

–    Dísznövénytermesztési feladatokat ellátni 

–    A törvényes keretek betartatásával, előírások szerint dolgozni, dolgoztatni 

–    Vállalkozást alapítani/ működtetni/ megszüntetni  

–    Vállalkozási tevékenységet folytathatni 

–    Tervezést, szervezést végezni 

–    Tervet készíteni, kalkulációt végezni 

–    Pályázatot írni, üzleti tervet készíteni 

–    Előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni  

–    Szaporítást végezni, végeztetni, szaporítóanyagot előállítani 

–    Növényt nevelni, neveltetni 
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–    Növényápolást, növényvédelmet végezni, végeztetni 

–    Csomagolást végezni, végeztetni 

–    Piaci előkészítést végezni, végeztetni 

–    Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani 

–    Értékesítést végezni, végeztetni 

–    Irányítási, szervezési feladatokat ellátni 

–    Dokumentációt használni, készíteni, készíttetni 

–    Előírások szerint dolgozni, dolgoztatni 

–    Kereskedelmi tevékenységet végezni, végeztetni 

– Tevékenységét előírások szerint dokumentálni 

 

Kapcsolódó szakképesítések 

  A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

 

Óraterv 

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ 

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

 elm. gyak elm. gyak elm. gyak  

(Közismereti összesen) 16   10   8    

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5          

Foglalkoztatási alapismeretek       0,5    

Elhelyezkedést-munkavállalást segítő 

idegen nyelv        2   csop.bont. 

Gazdálkodási alapismeretek    1       

Gazdálkodási alapgyakorlatok        1  

Növénytan  1          

Termesztési ismeretek 2,5          

Termesztési ismeretek gyakorlat  1,5        

Műszaki alapismeretek 2          

Műszaki alapismeretek gyakorlat  3,5        

Munkavállalói ismeretek  1          

Dísznövénytermesztés 1. (szabadföldi)    5       

Dísznövénytermesztés 1. gyak.  3,5  6     

Dísznövénytermesztés 2. (fásszárú)    4       

Dísznövénytermesztés 2. gyak.     6     

Műszaki ismeretek    1       

Műszaki ismeretek gyakorlat        3,5  

Dísznövénytermesztés 3. (növényházi)       6,5    
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Dísznövénytermesztés 3. gyak.        9,5  

Virágkötészet 0,5 1 1 1 1 1,5  

Heti összes 7,5 9,5 12 13 10 15,5  

Szakmai összesen 17  25  25,5   

Elmélet (közism+szakmai) összesen 23,5  21  16,5   

Összes óra: 33  35  33,5   

  

 

 

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ szakképesítés (2016-tól) 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 

9.) Kormányrendelet, 

– a(z) 34 622 01 számú, Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01 

Szakképesítés megnevezése: Dísznövénykertész 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIV. Kertészet és parképítés 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

– 3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 

óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 vagy iskolai végzettség hiányában: ……………… 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó 

rendelet 3. számú mellékletében… 
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Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: – 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 

szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező 

pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2853 óra 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy.  160 óra  160 óra 

2. évfolyam 31,5 óra/hét 977 óra/év 35 óra/hét 1085 óra/év 

Összesen: 2271 óra  2505 óra 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 8 8,5 
140 

9 16 
140 

9 16,5 

Összesen 16,5 25,0 25,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.             2   

10960-16 Vállalkozási, 

kereskedelmi alapok 

Gazdálkodási alapismeretek             2,5   

Gazdálkodási alapgyakorlatok         2      3,5 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 

Növénytan 1               

Termesztési ismeretek 2               

Termesztési ismeretek gyakorlat   2,5             

Műszaki alapismeretek 2               

Műszaki alapismeretek gyakorlat   2,5             

10962-16 Kertészeti 

munkavállalói ismeretek 
Munkavállalói ismeretek 1               

10963-16  

Szabadföldi 

dísznövénytermesztés 

Szabadföldi dísznövénytermesztés 2     2,5         

Szabadföldi dísznövénytermesztés 

gyakorlat 
  3,5     3,5       

10964-16  

Fásszárú 

dísznövénytermesztés 

Faiskolai termesztés       4         

Faiskolai termesztés gyakorlat         7       

Műszaki ismeretek       2,5         

Műszaki ismeretek gyakorlat         3,5      2,5 

10965-16  

Növényházi 

dísznövénytermesztés 

Növényházi dísznövénytermesztés             4   

Növényházi dísznövénytermesztés 

gyakorlat 
              10,5 

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) 

bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 

programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a 

teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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MEZŐGAZDASÁGI GAZDAASSZONY, FALUSI VENDÉGLÁTÓ szakképesítés (2019-ig) 

 

41/2013 (V.28) VM rendelet szerint 

 

OKJ szám: 34 811 02 

 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 

Iskolai előképzettség:         alapfokú iskolai végzettség  

vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 41/2013 (V.28) VM rendelet 3. számú mellékletében 

a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

  A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

3.1.2. 6130 Vegyes profilú gazdálkodó Őstermelő 

3.1.3. 5242 Házvezető 
Gazdaasszony 

Falusi vendéglátó 

3.1.4. 5129 

Egyéb, máshova nem 

sorolható kereskedelmi 

foglalkozású 

Áru-előkészítő 

3.1.5. 3512 
Hivatásos nevelőszülő, 

főállású anya 
Nevelőszülő 

3.1.6. 2312 
Szociális munkás és 

tanácsadó 

Házi szociális munkás 

Családgondozó 

3.1.7. 5115 Piaci, utcai árus Piaci, utcai zöldséges 

3.1.8. 5223 Házi gondozó Házi ápoló 

3.1.9. 9237 Háztartási alkalmazott Háztartási alkalmazott 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

-    lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális 

létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni 

-    textíliák mosását, javítását végezni 

 

Kapcsolódó szakképesítések 

 

  A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 31 811 01 Falusi vendéglátó részszakképesítés 

3.3.4. 21 814 01 Családellátó részszakképesítés 
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Óraterv 

 

MEZŐGAZDASÁGI GAZDAASSZONY, FALUSI VENDÉGLÁTÓ 

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

(Közismereti összesen) 16   10   8    

Munkavédelmi alapismeretek 0,5          

Foglalkoztatási alapismeretek       0,5    

Elhelyezkedést-munkavállalást segítő 

idegen nyelv        2   csop.bont. 

Élelmiszerek és táplálkozási, 

ételkészítési alapismeretek 3          

Családellátás, - gondozás 2          

Lakókörnyezet kialakítás 2          

Család- és háztartásellátási gyakorlat  3,5        

Üzemgazdasági, ügyviteli ismeretek       2    

Vendéglátás, idegenforgalom    2       

Napi tevékenységek gyakorlata     8     

Falusi vendégfogadás    2       

Vendéglátás, vendégfogadás gyak.        8,5  

Varrási, kézimunkázási alapismeretek    1       

Varrás, kézimunkázás gyak.     4  4,5  

Kertművelés, kertészeti 

termékfeldolgozás 0,5   1,5   1    

Állattartás, állati termékfeldolgozás 0,5   1,5   1    

Mezőgazdasági termelés és 

feldolgozás gyak.  5  5  5  

Szabad       1    

Heti összes 8,5 8,5 8 17 7,5 18  

Szakmai összesen 17  25  25,5   

Elmélet (közism+szakmai) összesen 24,5  17  14   

Összes óra: 33  35  33,5   

 

 

 

CSALÁDI GAZDÁLKODÓ szakképesítés (2016-tól) 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 
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– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 

9.) Kormányrendelet, 

– a 34 814 01 számú, Családi gazdálkodó megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 814 01 

Szakképesítés megnevezése: Családi gazdálkodó 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIII. Mezőgazdaság 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

– 3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 

óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 vagy iskolai végzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó 

rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 

birtokában 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: — 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 

szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező 

pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 
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Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2583 óra 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy.  160 óra  160 óra 

2. évfolyam 31,5 óra/hét 977 óra/év 35 óra/hét 1085 óra/év 

Összesen: 2271 óra  2505 óra 

 



59 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 7,5 8,5 
140 

7 18 
140 

6,5 18,5 

Összesen 16,0 25,0 25 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   

11033-12 Család- és 

háztartásellátás 

Élelmiszerek és táplálkozási, 

ételkészítési alapismeretek 
3               

Családellátás, - gondozás 2               

Lakókörnyezet kialakítás  1               

Család- és háztartás-ellátási 

gyakorlat 
  3,5             

11034-16 Üzemgazdaság, 

ügyvitel 

Üzemgazdasági, ügyviteli 

ismeretek  
      1     2   

11036-16 Napi 

tevékenységek 
Napi tevékenységek gyakorlata         9     4,5 

11038-12 Kreatív 

textilfeldolgozás 

Varrási, kézimunkázási 

alapismeretek 
      2         

Varrás, kézimunkázás gyakorlat         4     4 

11039-16 Mezőgazdasági 

termelés és feldolgozás 

Kertművelés, kertészeti 

termékfeldolgozás 
1     2     1   

Állattartás, állati 

termékfeldolgozás      
0,5     2     1   

Növénytermesztés és feldolgozás 

gyakorlat 
  2,5     2,5     4 

Állati termékelőállítás és 

feldolgozás gyakorlat 
  2,5     2,5     6 

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) 

bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 

programjában kell rendelkezni. 
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A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a 

teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

 

KISTERMELŐI ÉLELMISZERELŐÁLLÍTÓ, FALUSI VENDÉGLÁTÓ szakképesítés (2016-

tól) 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 

9.) Kormányrendelet, 

– a(z) 34 541 08 számú, Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó megnevezésű 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült. 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 541 08 

Szakképesítés megnevezése: Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 21. Élelmiszeripar 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVI. Élelmiszeripar 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

– 3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 

óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai végzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakmai és vizsgakövetelményt kiadó rendelet 3. 

számú mellékletében a 21. Élelmiszeripar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 
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A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 

szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező 

pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs. 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2583 óra 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy.  160 óra  160 óra 

2. évfolyam 31,5 óra/hét 977 óra/év 35 óra/hét 1085 óra/év 

Összesen: 2271 óra  2505 óra 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 6,5 9,5 
140 

10 14 
140 

9 15,5 

Összesen 16,0 24,0 24,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   

11613-16 Élelmiszeripari 

áruismeret kistermelőknek  

Áruismeret 1               

Mikrobiológia 1               

Táplálkozásélettan        1         

11614-16 Kistermelői 

tartósítási módok 

Tartósítás 1               

Tartósítás gyakorlat   2,5             

11615-16 Kistermelői 

zöldség- és 

gyümölcsfeldolgozás 

Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás 1               

Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás 

gyakorlat 
  3,5             

11616-16 Kistermelői 

húsfeldolgozás 

Húsipar alapjai       2         

Húsipari gyakorlat         4,5       

11617-16 Kistermelői sütő-, 

cukrász- és édesipari 

termékek előállítása 

Sütő-, cukrászipar alapjai       3         

Édesipar alapjai       1         

Sütő- cukrász, édes gyakorlat         7       

11618-16 Erjedésipari és 

jövedéki ismeretek alapjai 

kistermelőknek 

Sörkészítés             1,5   

Gyümölcsbor-, párlatkészítés             1   

Erjedésipari gyakorlat               5 

11619-16 Kistermelői 

tejtermékek és sajt 

előállítása 

Tejtermékelőállítás 1               

Sajt és túrókészítés  1               

Tejtermékek, sajtkészítés 

gyakorlat 
  3,5             

11620-16 Higiénia és 

minőségbiztosítás 

kistermelőknek 

Higiénia 0,5               

Minőségbiztosítás             1   

11034-16 Üzemgazdaság, 

ügyvitel 

Üzemgazdasági, ügyviteli 

ismeretek 
            1   

11035-12 Vendéglátás 

Vendéglátás, idegenforgalom       3         

Vendéglátás, idegenforgalom 

gyakorlat 
        2,5       

11037-12 Falusi 

vendégfogadás 

Falusi vendégfogadás alapjai             2   

Falusi vendégfogadás gyakorlat               10,5 
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A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) 

bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 

programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a 

teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

  

 

KERTÉSZ szakképesítés (2016-tól) 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 

9.) Kormányrendelet, 

– a(z) 34 622 02 számú, Kertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 622 02 

Szakképesítés megnevezése: Kertész 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIV. Kertészet és parképítés 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

– 3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 

óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 vagy iskolai végzettség hiányában: ……………… 
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Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó 

rendelet 3. számú mellékletében meghatározott kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: – 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 

szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező 

pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 

 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs. 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2853 óra 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy.  160 óra  160 óra 

2. évfolyam 31,5 óra/hét 977 óra/év 35 óra/hét 1085 óra/év 

Összesen: 2271 óra  2505 óra 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 8,5 8,5 
140 

9 16 
140 

9 16 

Összesen 17,0 25,0 25 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I.  
Foglalkoztatás I.             2   

10960-16 Vállalkozási, 

kereskedelmi alapok 

Gazdálkodási alapismeretek       3         

Gazdálkodási alapgyakorlatok         3,5       

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 

Növénytan 1               

Termesztési ismeretek 2               

Termesztési ismeretek gyakorlat   1,5             

Műszaki alapismeretek 2               

Műszaki alapismeretek gyakorlat   2,5     2        

10962-16 Kertészeti 

munkavállalói ismeretek 
Munkavállalói ismeretek 1               

11024-16  

Kerti munkák 

Kerti munkák 2,5               

Kerti munkák gyakorlat   4,5             

11025-16  

Kertészeti termesztés 

Gyümölcstermesztési alapok       2     2   

Gyümölcstermesztési alapok 

gyakorlat 
        3,5     5 

Zöldségtermesztési alapok       2     1,5   

Zöldségtermesztési alapok 

gyakorlat 
        3,5     6 

Szőlőtermesztés       2     3   

Szőlőtermesztés gyakorlat         3,5     5 

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) 

bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 

programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a 

teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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VIRÁGKÖTŐ ÉS VIRÁGKERESKEDŐ szakképesítés  

 

41/2013 (V.28) VM rendelet szerint 

 

OKJ szám: 34 215 04 

 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 

Iskolai előképzettség:         alapfokú iskolai végzettség  

vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 41/2013 (V.28) VM rendelet 3. számú mellékletében 

a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése 

A 

A szakképesítéssel 

betölthető  

munkakör(ök)  

3.1.2. 5111 Kereskedő Virágkereskedő  

3.1.3. 5113 Bolti eladó Virágbolti eladó  

3.1.4. 5115 Piaci, utcai árus Piaci, utcai árus  

3.1.5. 7419 

Egyéb kézműipari 

foglalkozású Koszorúkötő  

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

A virágkötő és virágkereskedő virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken (stand, 

pavilon, üzlet, szalon), virágkellék-nagykereskedelmi szakáruházban eladói és virágkötészeti 

tevékenység végzésére alkalmas. A szakképesítés irányítói, boltvezetői tevékenység végzésére, önálló 

vállalkozás létrehozására is jogosít. 

 

Kapcsolódó szakképesítések 

 

3.3.1. 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-

ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése 

a kapcsolódás 

módja 

3.3.3. 31 215 01 Virágbolti eladó rész-szakképesítés 

3.3.4. 31 215 02 Virágkötő rész-szakképesítés 

3.3.5. 35 215 02 Virágdekoratőr szakképesítés-ráépülés 
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Szakmai óraterv 

 

VIRÁGKÖTŐ ÉS VIRÁGKERESKEDŐ 

Közismereti összesen 16   10   8    

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5          

Foglalkoztatási alapismeretek       0,5    

Elhelyezkedést-munkavállalást segítő 

idegen nyelv        2   csop.bont. 

           

Növényismeret és -kezelés 2   2   2    

Növényismeret és kezelés gyakorlat  3,5  3,5  3  

Virágkötészet 3   2   2    

Virágkötészet gyakorlat  3,5  4,5  4  

Virágeladás alapjai 2   2       

Virágeladás alapjai gyakorlat  2,5  4,5     

Virágkereskedelem     3   2    

Virágkereskedelem gyakorlat      3,5  3,5  

Vállalkozási ismeretek       3    

Vállalkozási gyakorlat        3,5  

           

Heti összes 7,5 9,5 9 16 11,5 14  

Szakmai összesen 17  25  25,5   

Elmélet (közism+szakmai) összesen 23,5  18  18   

Összes óra: 33  35  33,5   

 

 

 

 

 

 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ szakképesítés (2018-ig) 

 

41/2013 (V.28) VM rendelet szerint 

 

OKJ szám: 34 622 02 

 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 

Iskolai előképzettség:         alapfokú iskolai végzettség  

vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 41/2013 (V.28) VM rendelet 3. számú mellékletében 

a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
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3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése 

A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök)  

3.1.2.   Traktorvezető  

3.1.3.   Vegyszeres növényvédőgép kezelője  

3.1.4.   Önjáró betakarítógép kezelője  

3.1.5.   Talajjavítási gépkezelő  

3.1.6.  

Mezőgazdasági, 

Talajtisztító gépkezelő  

3.1.7.  Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője  

3.1.8. 8421 erdőgazdasági, Mezőgazdasági kotrógépkezelő  

3.1.9.  növényvédő gép  Mezőgazdasági rakodógép kezelő  

3.1.10.  kezelője Nádvágó gépkezelő  

3.1.11.   Növényvédő gépész  

3.1.12.   Cséplőgépkezelő  

3.1.13.   Csíráztató-gépkezelő  

3.1.14.   Fejő- és tejkezelő gép kezelője  

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

A mezőgazdaságban alkalmazott erő és munkagépek önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági 

rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása, az agrotechnikai követelményeknek megfelelő 

üzemeltetése. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, a munkájával 

összefüggő feladatok megoldásában  

- karbantartani, üzemeltetni a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket,  

- elhárítani a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések üzemzavarait,  

- közreműködni a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések nagyjavításában.  

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés   

3.3.2.  azonosító száma megnevezése  a kapcsolódás módja   

3.3.3. 

 

35 521 02 

 Mezőgazdasági  

szakképesítés-ráépülés 

  

  

gépjavító 
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Szakmai óraterv 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ 

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

Közismereti összesen 16   10   9,5    

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5          

Foglalkoztatás II.       1    

Foglalkoztatás I. (idegen nyelven)       2   csop.bont. 

Munka-, tűz és környezetvédelem 0,5          

Mezőgazdasági munkagépek    3   3,5    

Mezőgazdasági munkagépek gyak.     6  6  

Szakmai számítások    1,5       

Gépüzemeltetés gyakorlat     6  6  

Mezőgazdasági erőgépek 1,5   3   2    

Mezőgazdasági erőgépek gyak.  3,5  3,5  3,5  

Mezőgazdasági és gazdálkodási ism. 1,5   2   1,5    

Szakmai alapozó ismeretek 2,5          

Szakmai alapozó gyakorlatok  7        

           

           

           

Heti összes 6,5 10,5 9,5 15,5 10 15,5  

Szakmai összesen 17  25  25,5   

Elmélet (közism+szakmai) összesen 22,5  18,5  16,5   

Összes óra: 33  35  35   
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III./2. Szakiskola/szakközépiskola (Seregélyes) 

 

 

HEGESZTŐ ÓRATERVE ( KIFUTÓ 2018-IG) 

34 521 06 HEGESZTŐ 

       

  

osztály9 

 

10. 

 

11. 

  Azonosító   óra/hét óra/év óra/hét óra/év óra/hét óra/év 3 évre 

  

Magyar nyelv és 

irodalom 2 72 1 36   0 108 

  

Történelem és 

állampolgári ism. 2 72 1 36   0 108 

  Etika 0 0 0 0 0,5 16 16 

  Idegen nyelv 2 72 2 72 2 64 208 

  Matematika 2 72 1 36   0 108 

  Művészetek 0,5 18   0 0 0 18 

  Kommunikáció   0   0   0 0 

  Osztályfőnöki óra 1 36 1 36 1 32 104 

  

Testnevelés és 

sport 3,5 126 2,5 90 2,5 80 296 

  

Humán 

tantárgyak 

összesen 13 468 8,5 306 6 192 966 

  Fizika 0,5 18   0   0 18 

  Kémia 0,5 18   0   0 18 

  

Földünk és 

környezetünk 0,5 18   0   0 18 

  Biológia 0,5 18   0   0 18 

  Informatika 1 36 0,5 18 0,5 16 70 

  

Term.tud. 

tantárgyak össz.: 3 108 0,5 18 0,5 16 142 

  

Közismereti órák 

összesen: 16 576 9 324 6,5 208 1108 

  
Szakmai  

ismeretek               

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 0,5 18         18 

11499-12 Foglalkoztatás II.   0   0 0,5 16 16 

11497-12 Foglalkoztatás I. 0 0 0 0 2 64 64 

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság 

és 

környezetvédelem 1 36 0 0 0 0 36 

10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 2 72 0 0 0 0 72 

10180-12 

Hegesztés 

előkészítő és 

befejező 

műveletei 2 72 1 36 2 64 602 

10181-12 Hegesztési 1,5 54 6 216 5 160   
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eljárások 

  

Szakmai 

ismeretek 

összesen 7 252 7 252 9,5 304 808 

  
Szakmai 

gyakorlat 10,5 378 17,5 630 17,5 560 1568 

  Nyári gyakorlat   70   140       

  
Gyakorlat 

összesen   448   770   560   

 
Összesen: 33,5 1309,5 33,5 1379,5 33,5 1239,5 3928,5 

 

Kötelezően 

választható              0 

 

sportkör   0   0   0 0 

 

Informatika             0 

 

              0 

 
Mindösszesen 33,5 1206 33,5 1206 33,5 1072 3484 

 

engedélyezett 35 

 

36 

 

35 

  szabadon 

felh.   2,5+1   2+0   2,5+1,5 

  Ciklusban  9.osztály 7nap iskola. 3nap tanműhely 

    

 

10.osztály 5nap iskola 5nap tanműhely 

    

 

11. osztály 5nap iskola 5nap tanműhely 

     

 

 

A 34 521 08 SORSZÁMÚ MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ MEGNEVEZÉSŰ 

SZAKKÉPESÍTÉS 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy érettségi vizsga, 

     vagy iskolai előképzettség hiányában: 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó 

rendelet 3. számú mellékletében a 20. Mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 

birtokában. 

 

Szakmai előképzettség: - 

 

Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
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A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 

 A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

3.1.2. 

8421 

Mezőgazdasági, 

erdőgazdasági, 

növényvédő gép kezelője 

Traktorvezető 

3.1.3. Vegyszeres növényvédőgép kezelője 

3.1.4. Önjáró betakarítógép kezelője 

3.1.5. Talajjavítási gépkezelő 

3.1.6. Talajtisztító gépkezelő 

3.1.7. Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője 

3.1.8. Mezőgazdasági kotrógépkezelő 

3.1.9. Mezőgazdasági rakodógép kezelő 

3.1.10. Nádvágó gépkezelő 

3.1.11. Növényvédő gépész 

3.1.12. Cséplőgépkezelő 

3.1.13. Csíráztató-gépkezelő 

3.1.14. Fejő- és tejkezelő gép kezelője 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

A mezőgazdaságban alkalmazott erő és munkagépek önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági 

rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása, az agrotechnikai követelményeknek 

megfelelő üzemeltetése.  

 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, a munkájával 

összefüggő feladatok megoldásában 

- karbantartani, üzemeltetni a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket, 

- elhárítani a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések üzemzavarait, 

- közreműködni a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések nagyjavításában 

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. OKJ szerint 
Mezőgazdasági 

gépjavító 
 szakképesítés-ráépülés 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint 

teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott 

követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória) 
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MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ (2018-ig) 

 

34 521 08 

MEZŐGAZDASÁGI 

GÉPÉSZ 

      

  

osztály9 

 

10. 

 

11. 

  Azonosító   óra/hét óra/év óra/hét óra/év óra/hét óra/év 3 évre 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 2 72 1 36   0 108 

 

Történelem és 

állampolgári ism. 2 72 1 36   0 108 

 

 Etika 0 0 0 0 0,5 16 16 

 

Idegen nyelv 2 72 2 72 2 64 208 

 

Matematika 2 72 1 36   0 108 

 

Dráma 0,5 18   0 0 0 18 

 

Kommunikáció   0   0   0 0 

 

Osztályfőnöki  óra 1 36 1 36 1 32 104 

 

Testnevelés és 

sport 3,5 126 2,5 90 2,5 80 296 

 

Humán 

tantárgyak 

összesen 13 468 8,5 306 6 192 966 

 

Fizika 0,5 18   0   0 18 

 

Kémia 0,5 18   0   0 18 

 

Földünk és 

környezetünk 0,5 18   0   0 18 

 

Biológia 0,5 18   0   0 18 

 
Informatika 1 36 0,5 18 0,5 16 70 

 

Term.tud. 

tantárgyak össz.: 3 108 0,5 18 0,5 16 142 

 

Közismereti órák 

összesen: 16 576 9 324 6,5 208 1108 

2012/2013szerint 
Szakmai  

ismeretek             0 

11500-11 

Munkavédelmi 

alapismeretek 0,5 18   0   0 18 

10974-12 

Agrár munka, tűz-

, és 

környezetvédelem 0,5 18   0   0 18 

11499-12 

Foglalkoztatási 

alapismeretek   0   0 0,5 16 16 

11497-12 

Elhelyezkedést 

munkavállalást 

segítő idegen 

nyelv   0   0 2 64 64 

11044-12 

Mezőgazdasági 

munkagépek   0 3 108 3 96 204 

11045-12 

Mezőgazdasági 

gépek 

üzemeltetése, 

szakmai számítás   0 1 36 0,5 16 52 
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11046-12 Erőgépek  2 72 1,5 54 2 64 190 

11047-12 

Mezőgazdasági és 

gazdálkodási 

alapismeretek 

szakmai számítás 1,5 54 1,5 54 1,0 32 140 

11048-12 

Agrárgépészeti 

alapfeladatok 2 72 1 36   0 108 

  

szakmai elmélet 

összesen 6,5   8   9   810 

 

Szakmai 

gyakorlat 10,5 378 17,5 630 17,5 560 1568 

 
Nyári gyakorlat   140   160       

 

Gyakorlat 

összesen   518   790   560 1868 

 
Összesen: 33 1328 34,5 1402 33 1056 3786 

 

Kötelezően 

választható              0 

 

sportkör   0   0   0 0 

 

Informatika             0 

 

Magyar nyelv és 

irodalom             0 

 
Mindösszesen 33 1188 34,5 1242 33 1056 3486 

 

szabadon felh. 2,5+1 

 

2+0 

 

2,5+1,5 

  

 

engedélyezett 35 

 

36 

 

35 

  Ciklusban  9.osztály 7nap iskola. 3nap tanműhely 

     

 

10.osztály 5nap iskola 5nap tanműhely 

     

 

11. osztály 5nap iskola 5nap tanműhely 
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III./3. Szakközépiskola 2019-ig (Velence) 

Mezőgazdaság ágazat (XXXIII.) 

41/2013 (V.28) VM rendelet szerint 

 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 

Iskolai előképzettség:         alapfokú iskolai végzettség  

 

Szakmai óraterv 

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

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

(Közismereti összesen) 28,5   28,5   26,5   22     

Munkahelyi egészség és 

biztonság 0,5              

Állattenyésztés I. 1   0,5      1     

Anatómia és élettan I. 1              

Takarmányozástan    1           

Takarmánynövény-

termesztés    0,5           

Állatok egészségvédelme 

I.       1,5   0,5     

Mezőgazdasági 

alapgyakorlatok  3,5  5  2,5  3,5   

Gazdálkodási 

alapismeretek       1   2     

Gazdálkodási 

alapgyakorlatok        3  5   

Heti összes 2,5 3,5 2 5 2,5 5,5 3,5 8,5   

Szakmai összesen 6  7  8  12   KÉ EÉ 

Elmélet (közism + 

szakmai) összesen 31  30,5  29  25,5    

Összes óra: 34,5  35,5  34,5  34    

 

KÉ - kötelező érettségi tantárgy 

EÉ - emelt szintű felkészülésre lehetőséget adó érettségi tantárgy 
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Mezőgazdasági gépész ágazat (XXXI.) 

41/2013 (V.28) VM rendelet szerint 

 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 

Iskolai előképzettség:         alapfokú iskolai végzettség  

 

Szakmai óraterv 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

9. 10. 11. 12. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy 

(Közismereti összesen) 28,5   28,5   26,5   22  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5           

Géprajz, gépelemek, 

mechanika 
1   1,5   1,5   1  

Anyagismeret 1           

Agrárműszaki alapok 

gyakorlat 
 2,5   2,5   2    

Agrárműszaki erőgépek    1   1,5   1,5  

Agrárműszaki erőgépek 

gyakorlata 
       1,5   2,5 

Mezőgazdasági 

munkagépek 
   1   1,5   2  

Mezőgazdasági 

munkagépek gyakorlat 
          2,5 

Mezőgazdasági gépek 

üzemeltetése 
         2,5  

Gépek üzemeltetése a 

mezőgazdaságban 

gyakorlat 

           

Mezőgazdasági 

ismeretek 
1   1        

Vállalkozási ismeretek            

összes óra 3,5 2,5 
70 

4,5 2,5 
105 

4,5 3,5 
140 

7 5 

összes óra 6 7 8 12 

Összes óra /hét 

(közismereti+szakmai) 34,5 
 

35,5 
 

34,5 
 

34 

 

kötelező érettségi tantárgy 

emelt szintű felkészülésre lehetőséget adó érettségi tantárgy 
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Kertészet és parképítés ágazat (XXXIV.) 

41/2013 (V.28) VM rendelet szerint 

 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 

Iskolai előképzettség:         alapfokú iskolai végzettség  

 

Szakmai óraterv 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

9. 10. 11. 12. 

heti 

óraszám ögy heti óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy 

(Közismereti összesen) 28,5   28,5   26,5   22  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5           

Növénytan 1           

Termesztési 

alapismeretek 
1   1      1  

Termesztési 

alapismeretek gyakorlat 
 1,5 36   35      

Műszaki alapismeretek 1   1        

Műszaki alap-ismeretek 

gyak. 
 1 34  2 35      

Vállalkozási és 

kereskedelmi alapok  
      1   2  

Növényismeret    2   1   2  

Növényismeret 

gyakorlat 
    1 35  1 49  2 

Kertfenntartás       1,5   2  

Kertfenntartás 

gyakorlat 
       1,5 70  2 

Kertfenntartás műszaki 

ism. 
      1     

Kertfenntartás műszaki 

ismeretei gyak. 
       1 21  1 

összes óra: 3,5 2,5 
70 

4 3 
105 

4,5 3,5 
140 

7 5 

összes óra: 6 7 8 12 

Összes óra /hét 

(közismereti+szakmai) 34,5 
 

35,5 
 

34,5 
 

34 
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kötelező érettségi tantárgy 

emelt szintű felkészülésre lehetőséget adó érettségi tantárgy 

 

 Vendéglátóipari ágazat (XXVII.) 

14/2013 (IV.05) NGM rendelet szerint 

 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 

Iskolai előképzettség:         alapfokú iskolai végzettség  

 

Szakmai óraterv 

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

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

Közismereti összesen 28,5   28,5   26,5   22     

Munkahelyi egészség és 

biztonság 0,5              

Vendéglátó gazdálkodás       2   2     

Szakmai számítás          2     

Marketing és kommuni-

káció a gyakorlatban           2,5   

Vendéglátó üzleti idegen 

nyelv           2  csop.bont. 

Élelmiszer ismeret    1   1,5   1     

Termelés elmélete 1,5   1,5   1        

Termelés gyakorlata     2,5  2,5  2,5   

Értékesítés elmélete 1,5   1   1        

Értékesítés gyakorlata  2,5  1         

Heti összes 3,5 2,5 3,5 3,5 5,5 2,5 5 7   

Szakmai összesen 6  7  8  12    

Elmélet 

(közism+szakmai) 

összesen 32,5  32  32  27    

Összes óra: 34,5  35,5  34,5  34    

 

kötelező érettségi tantárgy 

emelt szintű felkészülésre lehetőséget adó érettségi tantárgy 
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III./4. Szakközépiskola 2018-ig (Seregélyes) 

az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,  

valamint a(z) 

XIII. INFORMATIKA 

ÁGAZATHOZ 

 

Informatika szakmacsoport 2013/2014-es tanévtől( KIFUTÓ) 

 

Ta

ntárgy 

9. Éves 

ószám 

10. Éves 

ószám 

11. Éves 

ószám 

12. Éves 

ószám 

Össz. 

Ó. 

    

 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 144 4 144 4 144 4 128 560 KÉ   

 

Történelem és 

állampolgári ism. 
2 72 2 72 3 108 3 96 348 KÉ   

 

Társadalomismeret és 

etika 
  0   0 1 36   0 37     

 

Matematika 3 108 3 108 3 108 3 96 420 KÉ 9/2; 12  

 

Idegen nyelvek 3 108 3 108 3 108 3 96 420 KÉ 9/2; 12 

 

Dráma 1 36 1 36 1 36 1 32 72     

 

Osztályfőnöki óra 1 36 1 36 1 36 1 32 140     

 

Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 160 700 VÉ  Szükség 

sz. 

 

Humán tantárgyak 

összesen 

19 684 19 684 21 756 20 640 2697     

 

Fizika 2 72 1 36   0   0 108     

 

Kémia 1 36 1 36 1 36 1 32 140 VÉ E 

 

Földünk és 

környezetünk 

2 72 1 36 1 36 1 32 176 VÉ E  

 

Biológia 1 36 2 72 1 36   0 144 VÉ   

 

Informatika 1 36   0   0   0 36 VÉ E  
9/2;10/2; 

11/2;  

 

Term.tudományos 

tantárgyak összesen 

7 252 5 180 3 108 2 64 604     

 

Közismereti órák 

összesen: 

26 936 24 864 24 864 22 704 3301     

 

Szakmai orientációs 

ismeretek                       

11500-12 

 Munkahelyi egészség 

és biztonság 0,5 18   0         18   9/2; 

10817-12 

Hálózatok, 

programozás és 

adatbázis-kezelés 0,5 18 3 108         126     

10815-12 

Információtechnológiai 

alapok 2 72   0         72   10/2; 

 

Szakmai orientációs 

gyakorlat                       

10815-12 

Információtechnológiai 

alapok 2 72   0         72   9/2;10/2; 
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10817-12 

Hálózatok, 

programozás és 

adatbázis-kezelés 1 36 4 144         180   9/2; 

 

Szakmacsop. alapozó 

ism.                     10/2; 

10817-12 

Hálózatok, 

programozás és 

adatbázis-kezelés         4 144 4 128 272     

10826-12 

Szakmai életpálya-

építés, 

munkaszervezés, 

munkahelyi 

kommunikáció           0 1 32 32   11/2;12/2 

 

Szakmacsop. alapozó 

gyak.                       

10817-12 

Hálózatok, 

programozás és 

adatbázis-kezelés         4 144 4 128 272     

10826-12 

Szakmai életpálya-

építés, 

munkaszervezés, 

munkahelyi 

kommunikáció           0 2 64 64   11/2;12/2 

 

Szakmacsop. alapozó 

okt. 6 216 7 252 8 288 11 352 1108 KÉ   

 
Nyári gyakorlat   70   105   140           

 
Összesen: 32 1152 31 1116 32 1152 33 1056 4409     

 

Kötelezően választható  1   3   3   2         

 

Művészetek 1 37   0 1 37 1 32 106     

 

Magyar nyelv és 

irodalom 0 0 1 37 0 0 0 0 37     

 

matematika   0   0   0 1 32 32     

 

informatika   0 2 74 2 74   0 148     

 
Mindösszesen 33 1152 34 1227 35 1226 35 1088 4626     

 

Órakeret max 35 

 

36 

 

35 

 

35 

     

 

KÉ – kötelező érettségi 

tantárgy  

VÉ – választható érettségi 

tantárgy 
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Környezetvédelem-vízgazdálkodási szakmacsoport 2013/2014-es tanévtől 

XXIII KÖRNYEZETVÉDELEM - VÍZGAZDÁLKODÁS 

ÁGAZATHOZ 

 

Környezetvédelem- vízgazdálkodás szakmacsoport 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM- 

VÍZGAZDÁLKODÁS XXIII. 54 850 01 technikus kimenet 

   

 

T

antárgy 

9. Éves 

ószám 

10. Éves 

ószám 

11. Éves 

ószám 

12. Éves 

ószám 

Össz. Ó.     

 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 144 4 144 4 144 4 128 560 KÉ   

 

Történelem és 

állampolgári ism. 
2 72 2 72 3 108 3 96 348 KÉ   

 

Társadalomismeret és 

etika 
  0   0 1 36   0 37     

 

Matematika 3 108 3 108 3 108 3 96 420 KÉ 9/2; 12/2, 

szükségszerint 

 

Idegen nyelvek 3 108 3 108 3 108 3 96 420 KÉ   

 

Dráma 1 36 1 36 1 36 1 32 72     

 

Osztályfőnöki óra 1 36 1 36 1 36 1 32 140     

 

Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 160 700 VÉ  Szükség sz. 

 

Humán tantárgyak 

összesen 

19 684 19 684 21 756 20 640 2697     

 

Fizika 2 72 1 36   0   0 108     

 

Kémia 1 36 1 36 1 36 1 32 140 VÉ E 

 

Földünk és 

környezetünk 

2 72 1 36 1 36 1 32 176 VÉ E  

 

Biológia 1 36 2 72 1 36   0 144 VÉ   

 

Informatika 1 36   0   0   0 36 VÉ E  9/2;10/2; 

11/2;  

 

Term.tudományos 

tantárgyak összesen 

7 252 5 180 3 108 2 64 604     

 

Közismereti órák 

összesen: 

26 936 24 864 24 864 22 704 3301     

modulszám 
Szakmai orientációs 

ismeretek                       

11500-12 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 0,5 18 0 0         18   9/2;10/2 

11494-12 

Környzetvédelmi és 

vízg. Alapismeretek 1,5 54 3 108               

 

Szakmai orientációs 

gyakorlat                       

11494-12 

Környzetvédelmi és 

vízg. Alapismeretek 4 144 4 144         288   9/2;10/2 

 

Szakmacsop. alapozó 

ism.                       

11494-12 

Környzetvédelmi és 

vízg. Alapismeretek         4 144 6 192 111   11/2, 12/2 

 

Szakmacsop. alapozó 

gyak.                       
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11494-12 

Környzetvédelmi és 

vízg. Alapismeretek         4 144 5 160 138   11/2;12/2 

 

Szakmacsop. 

alapozó okt. 6 216 7 252 8 288 11 352 555 KÉ   

 
Nyári gyakorlat   70   105   140           

 
Összesen: 32 1152 31 1116 32 1152 33 1056 3856     

 

Kötelezően 

választható  0 0 3 108 2 72 2 64 244     

 

Magyar nyelv és 

irodalom   0 1 36   0   0 36     

 

Dráma 0 0   0 0 0 0 0 0     

 

Idegen nyelvek   0   0   0 1 32 32     

 

matematika   0   0   0 1 32 32     

 

informatika   0 2 72 2 72   0 144     

 

Mindösszesen 32 1152 34 1224 34 1224 35 1120 4720     

 

Órakeret max 35 

 

36 

 

35 

 

35 

    
 

 

 
KÉ – kötelező érettségi 

tantárgy 

VÉ – választható 

érettségi tantárgy 

E - felkészítés emelt 

szintű érettségi vizsgára 

 Csoportbontás (évf./csoport) /9/2;10/2;11/2;12/2      

 

A 54 521 05  MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ  

valamint a 
XXXI. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ 

ÁGAZATHOZ 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 

Iskolai előképzettség:         alapfokú iskolai végzettség  

 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ  XXXI. 54 521 05 Technikus 

     

 

T

antárgy 

9. Éves 

ószám 

10. Éves 

ószám 

11. Éves 

ószám 

12. Éves 

ószám 

Össz. 

Ó. 

    

 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 144 4 144 4 144 4 128 560 KÉ   

 

Történelem és 

állampolgári ism. 
2 72 2 72 3 108 3 96 348 KÉ   

 

Társadalomismeret és 

etika 
  0   0 1 36   0 37     

 

Matematika 3 108 3 108 3 108 3 96 420 KÉ 9/2; 12/2, 

szükségszerint 

 

Idegen nyelvek 3 108 3 108 3 108 3 96 420 KÉ   

 

Dráma 1 36 1 36 1 36 1 32 72     

 

Osztályfőnöki óra 1 36 1 36 1 36 1 32 140     

 

Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 160 700 VÉ  Szükség sz. 

 

Humán tantárgyak 

összesen 

19 684 19 684 21 756 20 640 2697     

 

Fizika 2 72 1 36   0   0 108     

 

Kémia 1 36 1 36 1 36 1 32 140 VÉ E 

 

Földünk és 

környezetünk 

2 72 1 36 1 36 1 32 176 VÉ E  
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Biológia 1 36 2 72 1 36   0 144 VÉ   

 

Informatika 1 36   0   0   0 36 VÉ E  9/2;10/2; 

11/2;  

 

Term.tudományos 

tantárgyak összesen 

7 252 5 180 3 108 2 64 604     

 

Közismereti órák 

összesen: 

26 936 24 864 24 864 22 704 3301     

modulszám 
Szakmai orientációs 

ismeretek                       

11500-12 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 1 18 0,5 18         36   9/2;10/2 

10925-12 

Agrásrműszaki 

alapok 2 72 2 72         144   9/2;10/2 

10975-12 

Agrásrműszaki 

erőforrások   0 1 36         36   10/2; 

11049-12 

Mezőgazdasági 

termelés gépei   0 1 36         36   ;10/2 

11051-12 

Mezőgazdasági és 

vállalkozási 

alapismeretek 1 36 1 36         72   9/2;10/2 

 

Szakmai orientációs 

gyakorlat                       

10925-12 

Agrásrműszaki 

alapok 2 72 2 72         144   9/2;10/2 

 

Szakmacsop. alapozó 

ism.                     10/2; 

11049-12 

Mezőgazdasági 

termelés gépei         1 36 2 64 100   11/2;12/2 

10925-12 

Agrásrműszaki 

alapok         1 36 1 32 68   11/2;12/2 

10975-12 

Agrásrműszaki 

erőforrások         3 108 3 96 204   11/2;12/2 

11051-12 

Vállalkozási 

ismeretek         1 36 0 0 36   11/2; 

11050-12 

Gépek üzemeltetése a 

mezőgazdaságban           0 2 64 64   .12/2; 

 

Szakmacsop. alapozó 

gyak.                       

10925-12 

Agrásrműszaki 

alapok         2 72 0 0 72   11/2;12/2 

11049-12 

Mezőgazdasági 

termelés gépei           0 2 64 64   .12/2 

 

Szakmacsop. 

alapozó okt. 6 198 7,5 270 8 288 10 320 1076 KÉ   

 
Nyári gyakorlat   70   105   140           

 
Összesen: 32 1134 32 1134 32 1152 32 1024 4377     

 

Kötelezően 

választható  0   3   2   2         

 

Magyar nyelv és 

irodalom   0 1 36   0   0 36     

 

Művészetek, Dráma 0 0   0 0 0 0 0 0     

 

Idegen nyelvek   0   0   0 1 32 32     
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matematika   0   0   0 1 32 32     

 

informatika   0 2 72 2 72   0 144     

 
Mindösszesen 32 1134 35 1206 34 1224 34 1088 4585     

 

Órakeret max 35 

 

36 

 

35 

 

35 

     

 

III./5. Szakgimnázium 2016-tól (Velence) 

 

Az intézmény az alábbi tantárgyakból készít fel középfokú érettségire: magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv (angol, német), biológia, földrajz, informatika, valamint a 

következő ágazati szakmai vizsgatárgyakból: kertészet és parképítés ismeretek, mezőgazdasági gépész 

ismeretek.  

A fentebb megnevezett tantárgyak esetében a témaköröket tekintve a 40/2002 OM rendeletet veszi 

alapul.  

Kertészet és parképítés ágazat (XXXIV.) 

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

A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 

Iskolai előképzettség:         alapfokú iskolai végzettség  

 

Szakmai óraterv 

Tantárgyak 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. 

évf. 

 

13.évf. 

óraszám 

összesen 

közismereti 

szabad sáv 

felhasználása 

Magyar nyelv és irodalom 
4 

 

4 

 

4 

 

4 

 
556   

9. és 

12.évfolyamon 

+ 2 óra 

csop.bont. 

Idegen nyelvek 
4 

 

4 

 

4 

 

4 

 
556 4 124  

Matematika 3 
3 

 

3 

 

3 

 
417   

9. és 

12.évfolyamon 

+ 2 óra 

csop.bont. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ism. 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 
345    

Etika    1 31    

Informatika 
2 

 

2 

 
  144   csop.bont. 

Művészetek   1  36    

Testnevelés és sport 
5 

 
5 5 5 695    

Osztályfőnöki 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
139    

Kötelező komplex 3    108    
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természettudományos tantárgy 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy 

– biológia 
 2 2 2 206    

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
 1   36    

Érettségire épülő szakképesítés 8 8 7 7 1045 31 961  

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 
3 4 3 3 453    

Órakeret/hét 35 36 35 35  35   

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1260 4901 1085 1085  

 

 

54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 

(VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a(z) 54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült.      

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 581 02 

A szakképesítés megnevezése: Parképítő és fenntartó technikus 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIV. Kertészet és parképítés 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

Elméleti képzési idő aránya: 50% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés 

esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra; 

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 
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Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza 

melynek további részletei az alábbiak: nincs 

 Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és 

felszerelésekre: 

 nincs  

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év  35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra   2543 óra 

 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 
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2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakközépiskola 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 

óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 



 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus utolsó évf. 

13.jan 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 

ögy 

heti óraszám 

e gy e gy 

11500-12  Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 0,5         

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

11499-12 

Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.       0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) Foglalkoztatás I.        2   

10961-12 Növénytan 1         

Kertészeti 

alapismeretek 

Termesztési 

alapismeretek 2         

  

Termesztési 

alapismeretek 

gyakorlat   1,5 24     

  

Műszaki 

alapismeretek 2         

  

Műszaki 

alapismeretek 

gyakorlat   2 24     

10960-12 Vállalkozási 

és kereskedelmi 

alapok 

Vállalkozási és 

kereskedelmi 

alapok  3         

10962-12 Kertészeti 

munkavállalói 

ismeretek 

Kertészeti 

munkavállalói 

ismeretek       0,5   

11070-12 

Dísznövényismeret 

Növényismeret 3,5     1,5   

Növényismeret 

gyakorlat   5,5 32   3 

11069-12 

Kertfenntartás 

Kertfenntartás 3         

Kertfenntartás 

gyakorlat   4 48     

Kertfenntartás 

műszaki ismeretei  1         

Kertfenntartás 

műszaki ismeretei 

gyakorlat   2 32     

11073-12 

Kerttervezési 

alapismeretek 

Kerttörténet       1   

Kerttervezés       6   

Kerttervezés 

gyakorlat         4 



89 

 

Számítógépes 

szakrajz gyakorlat         1 

11072-12  Kerttechnika       4   

Parképítés 

Kerttechnika 

gyakorlat         3 

  Geodézia       1   

  Geodézia gyakorlat         1,5 

  

Parképítés műszaki 

ismeretei        1   

  

Parképítés műszaki 

ismeretei gyakorlat         1 

összes óra: 16 15 

160 

17,5 13,5 

összes óra: 31 31 

 

 

 

III./5. Szakgimnázium 2016-tól (Seregélyes) 

 

 

Az intézmény az alábbi tantárgyakból készít fel középszintű érettségire: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv (angol, német), biológia, földrajz, informatika, valamint a következő ágazati szakmai 

vizsgatárgyakból: kertészet és parképítés ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek.  

A fentebb megnevezett tantárgyak esetében a témaköröket tekintve a 40/2002 OM rendeletet veszi alapul.  

Mezőgazdasági gépész ágazat (XXXI.) 

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

A 54 521 05  MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ  

valamint a 

XXXI. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ 

ÁGAZATHOZ 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 

Iskolai előképzettség:         alapfokú iskolai végzettség  

 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ  XXXI. 54 521 05 Technikus 

     

 

T

antárgy 

9. Éves 

ószám 

10. Éves 

ószám 

11. Éves 

ószám 

12. Éves 

ószám 

Össz. 

Ó. 

    

 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 144 4 144 4 144 4 128 560 KÉ   

 

Történelem és 

állampolgári ism. 
2 72 2 72 3 108 3 96 348 KÉ   

 

Társadalomismeret és 

etika 
  0   0 1 36   0 37     

 

Matematika 3 108 3 108 3 108 3 96 420 KÉ 9/2; 12/2, 

szükségszerint 

 

Idegen nyelvek 4 144 4 144 4 144 4 128 560 KÉ   

 

Dráma   0   0   0 1 32 0     

 

Osztályfőnöki óra 1 36 1 36 1 36 1 32 140     

 

Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 160 700 VÉ  Szükség sz. 
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Humán tantárgyak 

összesen 

19 684 19 684 21 756 21 672 2765     

 

Fizika   0 2 72 2 72 2 64 208     

 

Kémia 1 36   0   0   0 36 VÉ E 

 

Földünk és 

környezetünk 

1 36   0   0   0 36 VÉ E  

 

Biológia 1 36   0   0   0 36 VÉ   

 

Informatika 2 72 2 72   0   0 144 VÉ E  9/2;10/2; 

11/2;  

 

Term.tudományos 

tantárgyak összesen 

5 180 4 144 2 72 2 64 460     

 

Közismereti órák 

összesen: 

24 864 23 828 23 828 23 736 3225     

modulszám 
Szakmai orientációs 

ismeretek                       

11500-12 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 1 18 0,5 18         36   9/2;10/2 

10925-12 

Agrásrműszaki 

alapok 2 72 2 72         144   9/2;10/2 

10975-12 

Agrásrműszaki 

erőforrások 1 36 2 72         108   10/2; 

11049-12 

Mezőgazdasági 

termelés gépei 2 72 2 72         144   ;10/2 

11051-12 

Mezőgazdasági és 

vállalkozási 

alapismeretek 2 72 1 36         108   9/2;10/2 

 

Szakmai orientációs 

gyakorlat                       

10925-12 

Agrásrműszaki 

alapok 3 108 4 144         252   9/2;10/2 

 

Szakmacsop. alapozó 

ism.                     10/2; 

11049-12 

Mezőgazdasági 

termelés gépei         2 72 2 64 136   11/2;12/2 

10925-12 

Agrásrműszaki 

alapok         1 36 1 32 68   11/2;12/2 

10975-12 

Agrásrműszaki 

erőforrások         3 108 3 96 204   11/2;12/2 

11051-12 

Vállalkozási 

ismeretek         1 36 0 0 36   11/2; 

11050-12 

Gépek üzemeltetése a 

mezőgazdaságban           0 2 64 64   .12/2; 

 

Szakmacsop. alapozó 

gyak.                       

10925-12 

Agrásrműszaki 

alapok         2 72 0 0 72   11/2;12/2 

11049-12 

Mezőgazdasági 

termelés gépei         1 36 2 64 100   .12/2 

 

Szakmacsop. 

alapozó okt. 11 378 12 414 10 360 10 320 1472 KÉ   

 
Nyári gyakorlat   70   105   140           

 
Összesen: 35 1242 35 1242 33 1188 33 1056 4697     

 

Kötelezően 

választható  0   1   2   1         
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Magyar nyelv és 

irodalom   0 1 36   0   0 36     

 

Művészetek, Dráma 0 0   0 0 0 0 0 0     

 

Idegen nyelvek   0   0   0   0 0     

 

matematika   0   0   0 1 32 32     

 

informatika   0   0 2 74   0 74     

 
Mindösszesen 35 1242 36 1242 35 1262 34 1088 4803     

 

Órakeret max 35 

 

36 

 

35 

 

35 

     

 

54 521 05  MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS szakképesítés 

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Szakképesítés megnevezése: 

 Mezőgazdasági gépésztechnikus  

 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. 

évfolyamot 

követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés 

esetén az  

első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)  

 A B C 

3.1.1. FEOR 

száma 

FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

3.1.2. 3116 Gépésztechnikus Mezőgazdasági gépésztechnikus 

3.1.3 
8421 

Mezőgazdasági, erdőgazdasági, 

növényvédő gép kezelője 

Fejő- és tejkezelőgép kezelője 

3.1.4. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, 

növényvédő gép kezelője 

Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője 

3.1.5. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, 

növényvédő gép kezelője 

Mezőgazdasági kotrógépkezelő 

3.1.6. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, 

növényvédő gép kezelője 

Mezőgazdasági rakodógép kezelő 

3.1.7. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, 

növényvédő gép kezelője 

Növényvédő gépész 

3.1.8. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, 

növényvédő gép kezelője 

Önjáró betakarítógép kezelője 

 

3.1.9. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, 

növényvédő gép kezelője 

Talajjavítási gépkezelő 
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3.1.10. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, 

növényvédő gép kezelője 

Talajtisztító gépkezelő 

3.1.11. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, 

növényvédő gép kezelője 

Traktorvezető 

3.1.11. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, 

növényvédő gép kezelője 

Vegyszeres növényvédőgép kezelője 

3.1.13 7331 Gépjármű- és motorkarbantartó, -

javító 

Dieselmotor szerelő 

3.1.13 7331 Gépjármű- és motorkarbantartó, -

javító 

Közúti járműszerelő 

3.1.13 7331 Gépjármű- és motorkarbantartó, -

javító 

Nehézgépjármű szerelő 

3.1.13 7333 Mezőgazdasági és ipari gép 

(motor) karbantartója, javítója 

Hidraulika szerelő 

3.1.13 7333 Mezőgazdasági és ipari gép 

(motor) karbantartója, javítója 

Rakodógép-szerelő 

3.1.13 7333 Mezőgazdasági és ipari gép 

(motor) karbantartója, javítója  

Szállítószalag szerelő 

3.1.13 7333 Mezőgazdasági és ipari gép 

(motor) karbantartója, javítója  

Targoncaszerelő 

3.1.13 8211 Mezőgazdasági és ipari gép 

(motor) karbantartója, javítója  

Motorkészítő 

3.1.13 8211 Mezőgazdasági és ipari gép 

(motor) karbantartója, javítója  

Porlasztó készítő 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:  

Részt vesz az agrárágazati géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök kiválasztásában, üzemeltetésében, 

karbantartásában és javításában. Mezőgazdasági vállalatoknál, vállalkozásoknál, szolgáltató részlegeknél 

üzembe helyezi és átadja az új, felújított gépeket, irányítja a mezőgazdasági tevékenységet végző 

gépcsoportok munkáját. Előkészíti, előkészítteti a gépeket az előírt, az agrotechnikai követelmények 

szerinti feladatok ellátásához.  

Végzi, szervezi az üzemzavarok, az agrotechnikai követelmények szerinti minőségi munkavégzés problémáinak 

feltárását, kivizsgálását és megszüntetését. 

 Gondoskodik a termeléshez szükséges anyagok és a megtermelt élelmiszerek, alapanyagok szállításáról, 

tárolásáról.  

Irányítja, végrehajtja a mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, kertészet, állattartás) gépi munkáit, 

biztosítja a műszaki feltételeket.  

Kapcsolatot tart az ügyféllel. 

 Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára 

vonatkozó egyéb előírásokat.  

A szakképesítéssel rendelkező képes:  

- a feladat elvégzéséhez szükséges agrárműszaki erőforrásokat a mezőgazdasági termelés gépeihez, valamint az 

adaptereket kiválasztani,  

- tápanyagpótlást végezni, 

 - talajművelést végezni, 

 - vetés, ültetés és palántázás munkáit végrehajtani, 

 - a növényápolást elvégezni,  

- végrehajtani a takarmány-betakarítás munkáit, 

 - a gabona és az ipari növény betakarítására,  

- gumós-, gyümölcs és zöldségnövények betakarítására,  
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- mezőgazdasági anyagmozgatást végezni,  

- földutat építeni és karbantartani,  

- tisztító-, szárító- és manipuláló berendezéseket üzemeltetni, 

 - raktározási munkákat végezni, 

 - takarmány-előkészítő gépet, berendezést üzemeltetni,  

- állattartásban etető-, itató- és trágyaeltávolító berendezést, gépet üzemeltetni,  

- fejő és tejkezelő gépet üzemeltetni, - mezőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel 

meghatározni és hibabehatárolást végezni, 

 - szerkezeti egységek, alkatrészek hiba felvételezését elvégezni,  

- javítási, karbantartási dokumentációt értelmezni, készíteni és vezetni,  

- karbantartási, javítási ütemtervet készíteni, javaslatot tenni a tervezett felújításra, 

 - a mezőgazdasági termelés gépeinek és erőforrásainak javítására, felújítására,  

- ellenőrizni a gép funkcionális működését és átadni az üzemeltetőnek,  

- irányítani a mezőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását, 

 - betartani és betartatni az agrárágazat gépeinek üzemeltetése, javítása során a munka-, tűz- és 

környezetvédelmi előírásokat 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése. 

A mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító vezetői engedély ("T" kategóriára, korlátozás nélkül érvényes 

vezetői jogosultság, illetve "C+E" vagy "C1+E" kategóriára érvényes vezetői engedély) 

 

35 521 02 MEZŐGAZDASÁGI gépész technikus   

   

  

1/13 

 

2/14 

  Azonosító   óra/hét óra/év óra/hét óra/év 2 évre 

 

Osztályfőnöki  óra 0,5 18 0,5 16 34 

 

Közismereti órák 

összesen: 0,5 18 0,5 16 16 

2016/2017szerint Szakmai  ismeretek         0 

11500-12 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 0,5 18 0 0 18 

11499-12 Foglalkoztatás II.   0 0,5 16 16 

11498-12 Foglalkoztatás I.   0 2 64 64 

10925-12 Agrár műszaki alapok 4 144 1 32 176 

10975-12 

Agrárműszaki 

erőforrások 3 108 3 96 204 

11049-12 

Mezőgazdaságitermelés 

gépei 3 108 4 128 236 

11050-12 

Gépek üzemeltetése a 

mezőgazdaságban 3 108 4 128 236 

11051-12 

Mezőgazdasági és 

vállalkozási ismeretek 2 72 2 64 136 

  

szakmai elmélet 

összesen 15,5 558 16,5 528 1086 

  Szakmai gyakorlat           

10925-12 Agrár műszaki alapok 6,5 234   0 234 

10975-12 

Agrárműszaki 

erőforrások 5 180 4 128 308 

11049-12 

Mezőgazdaságitermelés 

gépei 4 144 4 128 272 
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11050-12 

Gépek üzemeltetése a 

mezőgazdaságban 0 0 6,5 208 208 

  Szakmai gyakorlat 15,5 558 14,5 464 1022 

 
összevont gyakorlat   160     160 

 
Gyakorlat összesen   718 14,5   1182 

 
Összesen: 31,5 1134 31,5 1008 1008 

 

Kötelezően 

választható            

 

sportkör 2,5 90 2,5 80 80 

 

Informatika         0 

 

Magyar nyelv és 

irodalom         0 

 
Mindösszesen 34 1384 34 1088 2472 

 

szabadon felh. 

  

3,5 

  

 

engedélyezett 35 

 

35 

  Ciklusban  12.osztály 2,5 nap iskola. 2,5nap tanműhely 

    

A 35 521 02 MEZŐGAZDASÁGI GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

  

 

Bemeneti kompetenciák: - 

 

Szakmai előképzettség: 34 521 08 Mezőgazdasági gépész  

Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

3.1.2   Autódaru-szerelő 

3.1.4. 

7333 

Mezőgazdasági és ipari 

gép (motor) 

karbantartója, javítója 

Dózer szerelő 

3.1.8.  Helyhez kötött gép szerelője, javítója 

3.1.9..  Hidraulika szerelő 

3.1.10.  Kompresszorszerelő 

3.1.11. Rakodógép-szerelő 

3.1.12. Szállítószalag szerelő 

3.1.13  Targoncaszerelő 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 

Átveszi az mezőgazdasági erő- és munkagépet, 

 

Mezőgazdasági gépeket üzemeltet, 

Karbantartást, javítást végez, 

Erő- és munkagépet karbantartásra, javításra előkészít, 

Előkészíti a gépet javításra, 

Gépet szétszerel, 

Hibafelvételt végez, 

Javítást végez, 

Gépet összeszerel, 

Erő- vagy munkagépre hidraulikus egységet javít, felszerel, 
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Erő- vagy munkagépre elektromos egységet javít, felszerel, 

Karbantartja, frissíti a mérőműszereket, szoftvereket, 

Belsőégésű motort diagnosztizál, javít, szerel, 

Erő- vagy munkagépet karbantart, javít, 

Dokumentációt készít, 

Vállalkozást vezet, 

Továbbképzésen vesz részt, 

Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. 

 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

-  együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, a munkájával összefüggő 

feladatok megoldásában 

-  közreműködni a munkafeladatok szervezésében, végrehajtásában 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak  -  a  szakképzési  kerettantervben  meghatározottak  szerint  -  egyenértékűek  az  adott 

követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória) 

 

35 521 02 MEZŐGAZDASÁGI GÉPJAVÍTÓ óraterve 

  

12. 

  Azonosító   óra/hét óra/év 1 évre 

 

Osztályfőnöki  óra 0,5 16 16 

 

Humán tantárgyak 

összesen 0,5 16 16 

 

Közismereti órák 

összesen: 0,5 16 16 

2016/2017szerint 
Szakmai  

ismeretek     0 

11079-12 

Gépjavítási 

alapismeretek 3,5 112 112 

11080-12 

Javítástechnológiai 

feledatok 4 128 128 

11081-12 

Agrárgazdasági 

gépek javítása 5 160 160 

  

szakmai elmélet 

összesen 12,5 400 400 

  Szakmai gyakorlat       

11079-12 

Gépjavítási 

alapismeretek 6 192 192 

11080-12 

Javítástechnológiai 

feledatok 6 192 192 

11081-12 

Agrárgazdasági 

gépek javítása 7 224 224 

  
Szakmai 

gyakorlat 19 608 608 

 

Gyakorlat 

összesen   608 608 

 
Összesen: 32 1184 1184 

 
Kötelezően       
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választható  

 

sportkör 1 32 32 

 

Informatika     0 

 

Magyar nyelv és 

irodalom     0 

 
Mindösszesen 33 1056 1056 

 

szabadon felh. 3,5 

  

 

engedélyezett 35 

  

Ciklusban  

12.osztály 2 nap iskola. 3nap tanműhely 
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III./6. Kollégiumi helyi tantervek 

 

Tematikus csoportfoglalkozások keretterve és éves óraszáma 

TÉMAKÖR 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13-14. 

évfolyam 

A tanulás tanítása 3 2 2 2 1 

Az erkölcsi nevelés 2 2 2 1 1 

Nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés 

2 2 2 1 1 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

2 2 2 1 2 

Az önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése 

1 1 1 1 1 

A családi életre nevelés 1 2 2 3 3 

Testi és lelki egészségre 

nevelés 

2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás másokért, 

önkéntesség 

2 2 2 1 1 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 

2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 3 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi 

nevelés 

2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra nevelés 1 1 1 1 1 

 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 

 

A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a 12-13-14. évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen belül minden héten 

egy kötelez csoportvezetői foglalkozással kell számolni. Az óraszámok minden évfolyamon lehetővé teszik, 

hogy a kollégiumok a tematikus csoportfoglalkozásokat – részben vagy egészben – a csoportvezetői 

foglalkozások keretében, vagy a felkészít foglalkozások terhére szervezzék meg. 

 

A kollégiumi foglalkozások keretprogramterve a tematikus csoportfoglalkozások szervezéséhez és tartalmának 

meghatározásához 

 

1) A tanulás tanítása 

A kollégium a foglalkozások és a tevékenységek során támogatást nyújt abban, hogy a tanulók 

eredményesen fejezzék be választott iskolájukat.  

Nagy jelentősége van az egyénre szabott tanulási módszerek elsajátításának, ezzel segítve az iskolai órákra 

való felkészülést, a jó eredmények elérését, a hátránnyal küzd k felzárkóztatását. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam  

- Sajátítsa el és legyen képes alkalmazni a hatékony tanulási technikákat.  

- A tanuló – pedagógus segítségével – legyen képes a számára legalkalmasabb  
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   módszereket kiválasztani.  

- Tudjon szelektálni a megszerzett ismeretek, információk között.  

- Alkalmazza a tanulást segít hagyományos és modern eszközöket, használja a könyvtárat,  

   és a feladatai megoldásához megfelel en tudja kiválasztani a szükséges szakirodalmakat. 

- Legyen képes elemezni, értelmezni, rendszerezni a megszerzett ismereteket. 

Programterv 

Évfolyam 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Időkeret (óra) 3 2 2 2 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- különböző tanulási  

  technikák és módszerek  

  alkalmazása 

 

- a megszerzett, elsajátított  

  ismeretek értelmezése,  

  rendezése  

 

- a könyvtár használat  

   rendje és módszerei 

- Ismertessük az általánosan elfogadott tanulási módszereket,  

   különös tekintettel a közösségben történ tanulásra. 

- Ismertessük az alapvető tanulási stílusokat, hatékony módokat. 

 

- Gyakoroltassuk az iskolai követelmények teljesítésére felkészít   

   tanulási technikákat.  

- A gyakorlatban sajátítsa el a tantárgyhoz kapcsolódó ismeretek,    

  tartalmi elemek szabatos szóbeli és írásbeli megfogalmazását.  

 

- Könyvtárlátogatással segítsük elő, hogy megfelel módon és   

  hatékonyan tudja használni a könyvtár nyújtotta ismeretszerzési   

  lehetőségeket. 

- Készítsük fel a diákokat a tudatos, tanulást segít   

   internethasználatra. Megszerzett ismeretek számonkérése. 

 

2) Az erkölcsi nevelés 

A kollégiumi nevelés során fontos, hogy a diákok megismerjék az alapvető erkölcsi normákat, és ezek a normák 

beépüljenek személyiségükbe, mindennapi életükbe, tevékenységükbe. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam  

- Lássa be az erkölcsi felelősség fontosságát.  

- Gyakorlati és iskolai tapasztalatai, ismeretei révén ismerje fel a morális helytállás  

   jelentőségét.  

- Képes legyen megfelelő erkölcsi választásokra. 

 

Programterv 

Évfolyam 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Időkeret (óra) 3 2 2 2 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

 

- erkölcsi érzék  

  kifejlődése és szerepe  

 

 

- felelősség- és  

  kötelességtudat  

- Mutassuk be az embert, mint értékel és erkölcsi lényt.  

- Szerepgyakorlatokon keresztül, a drámapedagógia eszközeivel  

   teremtsünk összhangot a lelkiismeret szabadsága és a személy  

   erkölcsi felelőssége között.. 

 

- Példákon keresztül utaljunk az erkölcsi értékek és az erkölcsi  

  érzék kialakításának jelentőségére az emberi kapcsolatokban.  
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- a munka megbecsülése  

 

 

 

- mértéktartás, együttérzés, 

segít készség 

 

- Irodalmi, történelmi személyiségek életén keresztül  

   ismertessük a különböző erkölcsi választásokat és ezeket  

  értékeljük.  

 

- Mutassunk be a mindennapi élet tapasztalataiból a morális  

  helytállás jelentőségét, az egyéni döntések meghozatalában  

  betöltött szerepét.  

- Ismertessük fel a diákokkal az erkölcsi kérdéseket felvet  

  élethelyzeteket.. 

 

3.   Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A kollégiumi foglalkozások lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók elsajátítsák azokat az ismereteket, 

gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák a szül föld, a haza és népei 

megismerését, megbecsülését.  

Ennek révén kialakul bennük a szűkebb és tágabb közösséghez való tartozás, a hazaszeretet érzése. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam  

- Ismerje fel a közösségi összetartozást megalapozó közös értékeket.  

- Tudatosuljon a közösséghez tartozás, a hazaszeretet fontossága.  

- Váljon nyitottá más népek kultúrája iránt.  

- Ismerje országunk és a magyarság nemzeti szimbólumait.  

- Ismerje a magyar tudomány, kultúra és sport kiemelkedő személyiségeit.  

- Legyen kell ismerete a település kultúrtörténetér l, hagyományairól. 

 

Programterv 

Évfolyam 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Időkeret (óra) 3 2 2 2 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

 

- közösséghez tartozás,  

  hazaszeretet  

- nemzeti, népi kultúránk  

  értékei, hagyományai 

 

 

- a hazánkban élő  

  nemzetiségek kulturális    

  szokásai, emlékei, jelene 

  

 

 

 

 

- nemzetünk kapcsolódása  

  Európához 

 

 

 

 

- Mutassuk be nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait.  

- Történeti el adásokon keresztül alakítsunk ki pozitív attitűdöt a  

   településhez, az országhoz, a nemzethez.  

 

- Ismertessük általában az Európához és az Európai Unióhoz  

   való tartozásunk jelentőségét, történeti alapjait.  

- Mutassuk be a közösségi összetartozást megalapozó közös  

   értékeket.  

- Ismertessük a nemzeti és az európai identitás kapcsolatát.  

- Egyéni témafeldolgozások révén mutassuk be a hazai  

   nemzetiségek kulturális és nyelvi sokféleségét. 

4.   Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
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A kollégiumban folyó nevelés sajátos pedagógiai eszközei révén el segíti a demokratikus jogállam, a jog 

uralmára épül közélet működésének megértését. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam  

- Ismerje a demokratikus állam működésének főbb elemeit (választási rendszer, helyi  

  önkormányzatok, törvényhozás, kormány, igazságszolgáltatás, fegyveres testületek stb.).  

- Legyen tisztában a jog szerepével a társadalmi életben.  

- Értse meg az állampolgár és a társadalom együttműködésének fontosságát az egyéni és  

  társadalmi célok elérése érdekében.  

- Képes legyen belátni a kollégiumi diák-önkormányzat jelentőségét a kötelezettségek és a     

  jogok gyakorlása során. 

 

Programterv 

Évfolyam 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Időkeret (óra) 3 2 2 2 2 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a demokratikus jogállam  

  felépítése  

 

 

- a felelős állampolgári  

  magatartás jelentősége  

 

 

 

 

 

- a demokrácia elvei és  

  gyakorlati megvalósulása   

  Európához 

 

 

- cselekvő állampolgári  

   magatartás és  

   törvénytisztelet 

- Ismertessük a demokratikus jogállam működésének alapelveit,  

   az állampolgárság fogalmát és az alapvető állampolgári 

   jogokat.  

 

- Szerepjátékokon keresztül értessük meg a cselekvő  

   állampolgári magatartás és a törvénytisztelet jelentőségét.  

- A diák-önkormányzati munka révén gyakorolja a közügyekben  

   kifejtett hatékony együttműködés jelentőségét, a helyi és a  

   tágabb közösségeket érint problémák iránti érdeklődés  

   fontosságát. 

 

 - Tevékenyen vegyen részt a kollégiumi diákönkormányzat  

    munkájában, így a demokratikus elvek megvalósításában, az  

    önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás   

    elsajátításában.. 

 

5.    Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

A kollégiumi nevelés elő segíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati 

alapjai. A közösségi lét, a csoporthoz tartozás, az egymás közötti interakciók elősegítik a reális énkép és az 

önértékelés kialakulását, melyek a személyiségfejlődés meghatározó elemei. 

Ezek a képességek el segítik, hogy kulturált közösségi élet alakuljon ki a kollégiumban. 

 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam  

- Ismerje meg az emberi kapcsolatok létrejöttét el segít , illetve gátló személyiségvonásokat.  
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- Legyen tudatában, hogy a gondosan kiválasztott és mély emberi kapcsolatok mennyire  

  értékesek az emberi együttélésben.  

- Életkorának megfelel választékossággal legyen képes a társas kommunikációra.  

- Alakuljon ki a tanulóban a választási lehetőségek felismerésének képessége, és döntési  

  helyzetekben legyen képes e lehetőségeket mérlegelni.  

- Váljék természetessé benne a másik ember személyiségének tisztelete és megértése, a helyes  

   önismeret kialakítása, önmaga felvállalása. 

 

Programterv 

Évfolyam 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Időkeret (óra) 3 2 2 2 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- az önismeret és társas  

   kapcsolati kultúra  

 

 

 

- az empátia és mások  

  elfogadása  

 

- a tudás és tapasztalat  

  jelentősége  

 

- társas kommunikáció 

- Ismertessük az önismeret és a társas kapcsolati kultúra  

   meghatározó jellemzőit.  

- A csoport aktív közreműködésével segítsük el a megalapozott  

   önismeret kialakítását.  

 

- Mutassuk be a kulturált társas kapcsolatok, a helyes egyéni és  

   közösségi élet szabályait.  

 

- Szerepjátékok segítségével alakítsuk ki, illetve fejlesszük a  

   mások megértéséhez és tiszteletéhez szükséges képességeket.  

 

- Csoport előtti megmérettetés révén segítsük el a pozitív énkép  

   kialakítását az eddig elsajátított készségekre és tudásra  

   alapozva annak érdekében, hogy a diákok sorsukat és  

   életpályájukat maguk alakítsák. 

 

6.   A családi életre nevelés  

A kollégiumnak ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek, 

értékek megbecsülése.  

A kamaszkorban kiépülő párkapcsolatoknak is fontos szerepe van a későbbi családi közösség kialakításában.  

Egymás tisztelete, a másik iránt érzett felelősség, a helyes szexuális kultúra és az erkölcsi értékek kialakítása 

dönt jelentőségű, melyben a kollégiumi nevelésnek fontos szerepe van. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam  

- Ismerje a különféle szerepeket és szabályokat a családban.  

- Tudatosuljon a családalapítás, családtervezés, a helyes párkapcsolat és felelősségvállalás  

   fontossága.  

- Ismerje meg a helyes szexuális kultúra jellemzőit és kialakításának jelentőségét a 

   párkapcsolatokban. 

Programterv 

Évfolyam 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 
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Időkeret (óra) 3 2 2 2 3 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a család szerepe,  

  jelentősége az egyén  

  életében  

 

 

 

 

- együttműködés és   

  felelősségvállalás a  

  családban  

 

- szexuális kultúra  

 

- családtervezés  

 

- konfliktusok a családban 

- Példákon keresztül mutassuk be, hogy a családi élet színtere a  

  családi otthon.  

- Ismertessük a család szerepét, jelentőségét az egészséges testi  

  és lelki fejlődés kialakulásában. Hangsúlyozzuk az idős  

  családtagokkal való kapcsolattartás, együttműködés és  

   támogatásuk fontosságát.  

 

- Mérjük fel, hogy kinek, mit jelent a család, az otthon.  

- Szemléltessük a családi munkamegosztást, ennek helyét és  

  szerepét a családi közösségben.  

 

- Ismertessük a helyes, felelősségteljes párkapcsolat jelentőségét   

  és kialakításának folyamatát.  

 

- Ismertessük a helyes szexuális kultúra jellemzőit jelentőségét a  

  férfi-nő kapcsolatban.  

- Szerepjátékokon keresztül mutassuk be a családban előforduló  

  konfliktusokat és kezelésük módját. 

 

7.  Testi és lelki egészségre nevelés 

 Az egészséges életritmus és életvitel kialakítása, tudatosítása meghatározó jelentőségű a fiatalok számára.  

A kollégium sportélete nagymértékben hozzájárulhat az egészséges életmód kialakításához és fejlesztéséhez. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam  

- Legyen tisztában a helyes életritmus és életvitel személyiségre, testi fejlődésre kifejtett  

  pozitív jelentőségével.  

- Ismerje fel az egészséget fenyeget tényezőket, a szenvedélybetegségeket, és ismerje ezek  

  megelőzésének módjait.  

- Tudatosuljon és váljon napi gyakorlattá az egészséges életmód és a testmozgás, az   

  egészségtudatos életmód.  

- Legyen tisztában az egészség, a sport és a lelki élet egymásra gyakorolt hatásával. 

 

Programterv 

Évfolyam 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Időkeret (óra) 3 2 2 2 2 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- egészséges életmód és  

  életvitel  

 

 

- a sport hatása a lelki  

  egyensúly  

  megteremtésében és  

  megőrzésében  

 

- prevenció, életvezetés,  

- Ismertessük a rendszeres testmozgás és az egészségtudatosság  

   kapcsolatát, az elhízás és a korszerű táplálkozás, egészséges  

  életmód és életvitel összefüggéseit.  

 

- Ismertessük a káros szenvedélyeket, szokásokat, a  

   teljesítménynövelő szerek használatának veszélyeit.  

- Mutassuk be és a gyakorlatban alkalmazzuk a rendszeres  

   fizikai aktivitás és sport hatását a szervezetre.  

 

- Ismertessük az érzelem-, feszültségszabályozás és agresszió    
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  egészségfejlesztés   megelőzését a sport, a mozgással járó tevékenységek révén.  

- Diákköri tevékenységek révén a tanulók tapasztalják meg az  

  egyéni felelősség és döntés jelentőségét az egészséges életvitel  

  és a szabadid s tevékenységek megvalósításában. 

 

8.  Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A hátránnyal él k iránt érzett felelősség, és az értük végzett önkéntes feladatvállalás megfelel módon segíti a 

szociális érzékenység kialakulását a tanulókban. 

Az önkéntes feladatvállalási hajlandóság beépülése, megszilárdítása fontos nevelési feladat: a tudatos, 

felelősségteljes állampolgári lét alapvető velejárója. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-12. évfolyam  

- Alakuljon ki segít! magatartás a fogyatékkal élők iránt.  

- Tudatosuljon az együttműködés és az egymásra figyelés fontossága.  

- Legyen motivált önkéntes feladatvállalásra a hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos  

   helyzet társak iránt. 

 

Programterv 

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

Időkeret (óra) 2 2 2 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

 

- társadalmi  

  felelősségvállalás és  

  szolidaritás  

 

 

- önkéntes feladatvállalás  

   másokért  

 

 

 

- összetartás és  

  együttérzés 

- Ismertessük a hátrányos helyzet fogalmát.  

- Példákon keresztül mutassuk be a társadalmi felelősségvállalás  

   fontosságát, a másokért érzett szolidaritás jelentőségét.  

- Ismertessük, hogy mit jelent fogyatékkal élni.  

 

- A segítő magatartás kifejlődése érdekében szervezzünk olyan  

  diákkört, melyben beteg, idős emberek élethelyzetén  

   javíthatunk.  

- Az együttműködés, egymásra figyelés képességének  

   kialakítása érdekében élethelyzeteken keresztül mutassuk be az     

   egyéni felelősség és a közös felelősségvállalás egymásra    

   hatását.  

- Ismertessük a tágabb közösségért (kollégium, település)  

   végzett önkéntes munka lehetőségeit és jelentőségét. 

 

8.  Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A hátránnyal élők iránt érzett felelősség, és az értük végzett önkéntes feladatvállalás megfelel módon segíti a 

szociális érzékenység kialakulását a tanulókban. 

Az önkéntes feladatvállalási hajlandóság beépülése, megszilárdítása fontos nevelési feladat: a tudatos, 

felelősségteljes állampolgári lét alapvető velejárója. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam  

- Alakuljon ki segít! magatartás a fogyatékkal élők iránt.  

- Tudatosuljon az együttműködés és az egymásra figyelés fontossága.  
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- Legyen motivált önkéntes feladatvállalásra a hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos  

   helyzet társak iránt. 

 

Programterv 

Évfolyam 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Időkeret (óra) 3 2 2 2 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

 

- társadalmi  

  felelősségvállalás és  

  szolidaritás  

 

 

- önkéntes feladatvállalás  

   másokért  

 

 

 

- összetartás és  

  együttérzés 

- Ismertessük a hátrányos helyzet fogalmát.  

- Példákon keresztül mutassuk be a társadalmi felelősségvállalás  

   fontosságát, a másokért érzett szolidaritás jelentőségét.  

- Ismertessük, hogy mit jelent fogyatékkal élni.  

 

- A segítő magatartás kifejlődése érdekében szervezzünk olyan  

  diákkört, melyben beteg, idős emberek élethelyzetén  

   javíthatunk.  

- Az együttműködés, egymásra figyelés képességének  

   kialakítása érdekében élethelyzeteken keresztül mutassuk be az     

   egyéni felelősség és a közös felelősségvállalás egymásra    

   hatását.  

- Ismertessük a tágabb közösségért (kollégium, település)  

   végzett önkéntes munka lehetőségeit és jelentőségét. 

 

9.  Fenntarthatóság, környezettudatosság  

A mai társadalmi, gazdasági helyzetben kitüntetett szerepe van a természeti környezet megóvásának. 

Fel kell készíteni őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására, a környezet 

védelmét el segít tevékenységekre, közös cselekvésekre. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam  

- Ismerje fel a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyez anyagokat, a   

   környezetre káros tevékenységeket, és kerülje is el ezeket.  

- Legyen képes társaival együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is  

  figyelembe véve alakítani a kollégium belső és külső környezetét. Ne hagyja figyelmen kívül   

   személyes élettereinek kialakításában a környezetbarát módokat.  

- Részesítse előnyben a természetes, újrahasznosítható anyagokat.  

- Legyen felkészülve a környezettudatos döntések meghozatalára, melyekben hasznosítsa a különböző 

tantárgyakban tanultakat.  

- Legyen felkészülve arra, hogy érvelni tudjon a környezetvédő megoldások mellett.  

- Váljék erkölcsi alapelvévé a természet tisztelete, környezete megbecsülése. 

 

Programterv 

Évfolyam 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Időkeret (óra) 3 2 2 2 2 

Témák Tartalmak, tevékenységek 
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- a természet és az emberi  

  környezet egymásra  

  hatása  

 

- természeti erőforrásaink  

   védelme  

 

 

- ipari termelés és a  

  környezet védelme  

 

- 'gondolkodj globálisan,  

  cselekedj lokálisan' 

- Ismertessük, és lehetőségeink szerint mutassuk be a  

   környezetre káros anyagokat és tevékenységeket.  

- Mutassuk be (pl. természetfilm segítségével) az ember és    

   természet egészséges együttélését.  

 

- A gyakorlatban szervezzünk természeti környezetet véd   

   tevékenységeket, akciókat.  

 

- Mutassuk be az újrahasznosítható anyagok sokszínű  

   felhasználhatóságát.  

- A tanulók adjanak számot az iskolában tanultak  

   felhasználásával arról, hogy miként tudnának segíteni  

   környezetük megóvásában.  

 

- Ismertessük a környezetkímélő életmód előnyeit úgy egyéni,  

   mint a közösségre gyakorolt hatása alapján. 

 

10.  Pályaorientáció  

A kollégium olyan feltételekkel rendelkezik, melyek az öntevékeny tanulói cselekvések révén biztosítják a 

képességeik kibontakoztatását, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelel területeken, megtalálhatják 

későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelel foglalkozást és pályát. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam  

- Legyen képes felismerni az önismeret szerepét a helyes pályaválasztásban, ismerje saját képességeit.  

- Legyen képes mérlegelni saját pályaválasztási lehetőségeit.  

- Tudjon önállóan tájékozódni a pályaválasztási dokumentumokban.  

- Legyen képes megérteni a munkahelyi feladatokat és elvárásokat.  

- Tudja alkalmazni az álláskeresés különböző technikáit, alakítsa ki a megfelel  

   kommunikációs stílust.  

- Tudatosuljon benne, hogy élete során többször pályamódosításra kényszerülhet, ezért is van  

  jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek.  

- Rendelkezzen megfelel ismeretekkel választott szakmájával, hivatásával kapcsolatban, munkaerő - piaci 

lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. 

 

Programterv 

Évfolyam 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Időkeret (óra) 3 2 2 2 2 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

 

- a természet és az emberi  

  környezet egymásra  

  hatása  

 

- természeti erőforrásaink  

   védelme  

 

 

- Ismertessük, és lehetőségeink szerint mutassuk be a  

   környezetre káros anyagokat és tevékenységeket.  

- Mutassuk be (pl. természetfilm segítségével) az ember és    

   természet egészséges együttélését.  

 

- A gyakorlatban szervezzünk természeti környezetet véd   

   tevékenységeket, akciókat.  

 

- Mutassuk be az újrahasznosítható anyagok sokszínű  
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- ipari termelés és a  

  környezet védelme  

 

- 'gondolkodj globálisan,  

  cselekedj lokálisan' 

   felhasználhatóságát.  

- A tanulók adjanak számot az iskolában tanultak  

   felhasználásával arról, hogy miként tudnának segíteni  

   környezetük megóvásában.  

 

- Ismertessük a környezetkímélő életmód előnyeit úgy egyéni,  

   mint a közösségre gyakorolt hatása alapján. 

 

11.  Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A pénz világának, a helyes gazdálkodás alapvető szabályainak megismerésére a kollégium megfelel helyet és 

lehetőséget biztosít a tanulók számára. 

Működése egyben megfelelő példát mutat arra, hogy miként kell és szabad a javakkal ésszerűen gazdálkodni, a 

fogyasztás szerkezetét a lehetőségekhez viszonyítva megfontolt módon kialakítani. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam  

- Ismerje a társadalmi, gazdasági problémák kialakulásának okait.  

- Tanulja meg az ésszerű családi gazdálkodás kialakításának módszereit.  

- Tudja alkalmazni a pénzkezelés különböző technikáit.  

- Tudatosuljon benne a munka jelentősége, mint a javak létrehozásának, illetve  

   megszerzésének eszköze.  

- Legyen tisztában a vállalkozások szerepével, a kockázatvállalás fontosságával és   

  veszélyeivel. 

 

Programterv 

Évfolyam 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Időkeret (óra) 3 2 2 2 3 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

 

- a gazdaság működésének  

   alapjai  

 

 

 

- a családi gazdálkodás  

 

 

 

- munka, fogyasztás és  

  gazdálkodás  

 

- pénzkezelés technikái  

 

 

- vállalkozás és kockázat 

- A helyes családi gazdálkodás bemutatása különféle  

  családszerkezetben.  

- Példákon keresztül ismertessük, milyen problémák adódhatnak  

  a társadalomban a helytelen gazdálkodás miatt és ezek milyen  

  következményekkel járnak.  

 

- Ismertessük és a lehetőségeknek megfelel!en gyakoroltassuk a  

  banki műveleteket (csekk kitöltése, bankkártya használata,  

  pénzátutalás stb.).  

 

- Mutassuk be a munkával szerzett jövedelem és az ebből  

  finanszírozható javak, szolgáltatások összefüggéseit.  

 

- Ismertessük a vállalkozás lényegét, alapvető formáit és a   

   működési módjukat.  

 

- Példákon keresztül mutassuk be, mit jelent a kockázatelemzés,  

  a kockázatvállalás, miért van ennek jelentősége, és melyek a  

  veszélyei. 
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12.  Médiatudatosságra nevelés  

A társadalmi élet szinte minden mozzanatát áthatják a különféle médiumok. 

 A diákok kollégiumi nevelésének szempontjából tehát fontos, hogy értsék az új és hagyományos médiumok 

nyelvét, a társadalom és a média kölcsönös kapcsolatát. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam  

- Alakuljon ki kritikai érzéke a médiatartalmak megválasztásához.  

- Képes legyen az online kommunikáció hatékony felhasználására.  

- Ismerje a reklám hatását a fogyasztásra.  

- Tanulja meg hatékony módon és megfelel mértékben felhasználni a számítógép és egyéb  

  online média nyújtotta lehetőségeket.  

- Ismerje meg a közösségi tartalmak etikus, jogszabályok szerinti használatának és  

  felhasználásának szabályait.  

- Tudatosuljanak az adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőséggel (internet, számítógépes  

   játékok) és egyéb veszélyekkel és azok elkerülésével kapcsolatos ismeretek. 

 

Programterv 

Évfolyam 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13-14. évf. 

Időkeret (óra) 3 2 2 2 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a média társadalmi  

   szerepe  

 

- a reklám és a fogyasztás  

  összefüggése  

 

- a médiatartalmak és a  

  valóság összefüggése  

 

- az internet használatának  

  szabályai, a helyes etikai  

  magatartás és felelősség  

 

 

- a számítógép, az  

  internetfüggőség  

  veszélyei 

- Ismerkedés a hagyományos médiával a különféle  

  folyóiratokon, kiadványokon keresztül.  

 

- Az elektronikus médiák (internetes ismeretterjesztő oldalak, e- 

   book stb.) használatának gyakorlása.  

 

- Reklámok céljainak, hatásainak bemutatása különféle (pozitív  

  és negatív) példákon keresztül.  

 

- Jogszabályok, etikai előírások ismertetése a hagyományos  

  média és az internet használat esetében.  

- Gyakoroltassuk különféle ismeretek hozzájutásának módjait az  

  internetes keres k segítségével.  

 

- Az adatbiztonság szabályainak, megteremtési lehetőségeinek  

  ismertetése.  

- Az internet- és játékfüggőség kóros hatásainak bemutatása. 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 

 

1. A pedagógiai program érvényessége és módosítása 

 

Az iskola 2016. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógiai program alapján. 

A pedagógiai programban található helyi tanterv 2016. szeptember 1. napjától kerül bevezetésre. 

 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan 

vizsgálja. A pedagógusok szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai 

programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

A pedagógiai program módosítására: 

 - az iskola igazgatója, 

 - a nevelőtestület bármely tagja, 

 - a pedagógusok szakmai munkaközösségei, 

 - az iskolaszék,  

 - az iskola fenntartója  

tehet javaslatot. 

 

A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül az iskolaszék szülői, illetve 

diákönkormányzati képviselői útján az iskolaszéknek javasolhatják. 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik 

érvényessé. 

 

2. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.  

A pedagógiai program egy- egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

 - az iskola fenntartójánál, 

 - az iskola könyvtárában, 

 - az iskola igazgatójánál,  

 - az igazgatóhelyettesnél, 

 - az iskola honlapján. 

 

3. A pedagógiai program elfogadásának dokumentumai 

Az intézmény pedagógiai programját a nevelőtestület 2016. augusztus 5-én tartott értekezletén megtárgyalta és 

elfogadta. 

A diákönkormányzat és a szülői közösség valamint az iskolaszék ugyanezen a napon tartott ülésein a 

dokumentumot megtárgyalta és elfogadta. 

 

Az ezt tanúsító dokumentumok a …..…. számú mellékletben kerülnek csatolásra. 

 

A fenntartó jóváhagyását igazoló dokumentum az ………..… számú mellékletben kerül csatolásra. 

 

 

     

 

Turcsányi Sándorné 

igazgató 


