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1. Képzéseink, kerettantervek, tantárgyi stuktúra 
 

1.1 Képzési típusuk 2018. szeptembertől 

 

Szakgimnáziumi képzések:  

 Magyar-Osztrák pénzügyi számviteli ügyintéző valamint a hozzá kapcsolódó nyelvi 

előkészítő 

 Turisztikai szervező, értékesítő 

 

Felnőttoktatási képzések:  

 Turisztikai szervező, értékesítő technikus 

 Parképítő és fenntartó technikus 

 Szakmunkások szakközépiskolája  

 

A felsorolt képzések a jelenleg elindított és folyamatban lévő képzéseket takarják. Az egyéb 

alapító okiratban felsorolt képzések kerettantervei a melléklet részét képezik. 
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1.2 Az iskola által választott kerettanterv  

 

 A 2013/2014. tanévben vagy azt követően megkezdett középiskolai képzések esetében a 

szabályozás alapja:   

     A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) sz. 

EMMI rendelet és azok mellékletei;  

- Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára   

- Kerettanterv a nyelvi előkészítő osztály számára 

 

 A 2016/2017. tanévben vagy azt követően megkezdett szakgimnáziumi képzések 

esetében a szabályozás alapja  51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet és azok mellékletei 

értelmében 

- Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára  

- Kerettanterv a nyelvi előkészítő osztály számára 

 

 A 2018/2019. tanévben vagy azt követően megkezdett szakgimnáziumi képzések 

esetében a szabályozás a 26/2018.(VII.7) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről  szóló  51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról és 

azok mellékletei értelmében 

- Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára  

- Kerettanterv a nyelvi előkészítő osztály számára 

 

A központilag le nem fedett tananyag tartalmak a kötelező és nem kötelező tanórai 

foglalkozások időkerete legfeljebb tíz százaléka nem tartalmaznak új anyagot, az ismeretek 

elmélyítését és gyakorlását szolgálják.  

 

További jogszabályi háttér: 

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

 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény  

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

 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény  

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

törvény 

 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet  

 Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet 

 Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló  40/2002. (V. 24.) OM rendelet 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
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 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 

 A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 

 Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet 

 Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 217/2012. 

(VIII. 9.) Korm. rendelet 

 A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet 

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

 Szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016 (VIII.) NGM rendelet,  51/2012 (XII.21) 

EMMI rendlelet,  26/2018 (VII.7) EMMI rendelet 20/2012 (XIII.21) EMMI rendelet 

módosításáról, 5/2018. (VII.9) ITM rendelet valamint a SZVK-kat kiadó miniszteri 

rendeletek 
 

Kiegészítés a kerettantervekhez: 

A turisztikai képzésünk szakmai színvonalának emelésére tanulmányi utakat szervezünk, 

melyek során diákjaink megismerhetik nem csak a közvetlen környezetük, de egész 

Magyarországot, esetenként a külföld nevezetességeit is, mely utak során a szakmai és idegen 

nyelvi képességeik fejlesztése a cél. Ez a magyar-osztrák képzésben angliai nyelvtanulással 

összekötött utat jelent.  

Mindkét képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a projektoktatásra, terepgyakorlatokra. A 

szakmai tanulás során, a hatékonyság növelésének érdekében tömbösített órák is előfordulnak.  

 

A közgazdasági képzésből történő átjárást a képzés egyedisége és sajátosságai miatt a 

mindenkori törvényi előírások betartásával, beszámítással, különbözeti vizsgák letételével 11. 

évfolyam félévéig tudjuk segíteni és támogatni.   
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1.3 A Magyar-osztrák képzésről 

 

Magyar Osztrák kooperációs modell  (9.évfolyamtól, 13. évfolyamig) 

A kooperációs modell államközi szerződéssel jött létre 1993-ban. Az államközi szerződés 

alapján a törvényi változásokat figyelembe véve a közismereti tantárgyakat és az ágazati 

érettséghez kapcsolódó közgazdasági ismeretek a magyar tanárok magyarul, a szakmai 

tantárgyakat és az idegen nyelvet pedig az  osztrák partner biztosítja. Magyarországon és 

Ausztriában is bizonyítványt kapnak diákjaink az adott ország törvényi előírásainak 

megfelelően. 

Az osztrák fél által tartott órák, megfelelnek a magyar követelményeknek is, sőt azon 

túlmutatnak. A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés kerettanterve része az osztrák 

kerettantervnek. Az osztrák kerettanterv túlmutat rajta, hiszen diákjaink a 12. évfolyam végén 

a magyar törvények szerint magyar érettségit, a 13. évfolyam végén pedig osztrák érettségi-

képesítő vizsgát tesznek Ausztriában (német nyelvből és szakmai tantárgyakból - 

üzemgazdaságtan, számvitel és szabadon választott szakmai tantárgy, valamint megvédik a 13. 

évfolyamon írt német nyelvű szakdolgozatukat).  

A 10. évfolyamtól heti egy nap gyakorlatot diákjaink Frauenkirchenben, a partneriskolánkban  

töltenek,  az osztrák diákokkal együtt.  

Az osztrák érettségi képesítő bizonyítvány ausztriai továbbtanulásra is jogosít és egyben 

felsőfokú német szakmai nyelvvizsgával egyenértékű.  

Partner intézmény: Bundeshandelsakademie  BHAK Kereskedelmi Akadémia Frauenkirchen. 

Ez a kereskedelmi szakközépiskola átfogó általános és kereskedelmi-közgazdasági középfokú 

szakmai képzést nyújt integrált formában. A képzés a gazdaság és a közigazgatás minden 

területén magasabb beosztásban munkavállalásra jogosít. 

A Magyar-Osztrák kooperációs modell minden ismeretet, képességet és készséget megad, ami 

egy középfokú közgazdasági, kereskedelmi és adminisztrativ tevékenység elvégzéséhez 

szükséges. A végzős diákok a gazdaság minden területén (ipar, kereskedelem, szolgáltatások) 

valamint a vezetésben önállóan (vállalkozóként), vagy alkalmazottként dolgozhatnak és egy 

vállalat különböző feladatú területein, mint például a vezetés, szervezés. marketing, pénzügy, 

befektetés és management tevékenységeket végezhetnek. Továbbá az általános képzés 

keretében jelentős társadalmi, kulturális, valamint közgazdasági, jogi és természettudományi 

ismereteket szereznek. A képzés magasabb szakmai tudást nyújt, ami a munkaerőpiacon 

közvetlenül alkalmazható. 

 

Súlyponti képzés 

A Kereskedelmi Akadémia képzésnek egyik legfontosabb részét képezi az úgynevezett 

súlyponti képzés, a 3., 4. és 5. évfolyamban, amely heti 2 tanítási órát jelent.  

A súlyponti képzést a frauenkircheni  iskolában, az osztrák tanulókkal együtt kell teljesíteni. 

1. a közös tanítási órák a két ország fiataljainak kapcsolatát mélyítik, intenzívvé teszik, 

ami fontos részét képezi a közös tanítási modellünknek. 

2. szervezésileg lehetetlen a 3 súlyponti tantárgyat mindkét iskola székhelyén 

lebonyolítani. 

Az 1. számú mellékletben csatolva a képzésről szóló határozatok 

 

Legalább két idegen nyelvet oktatunk. Ezért a négy évfolyam alatt egyszer angliai 

nyelvtanulással összekötött utazást is szervez a partner iskolánk. Ezáltal a diákok felkészítést 

kapnak a mindennapi és a gazdasági életben történő nyelvhasználatra is. 
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1.4 Magyar-osztrák tantárgyak megfeleltetése és rövidítések 

Magyarul Németül 

Magatartás Verhalten 

Magyar nyelv és irodalom Ungarisch 

Német nyelv Deutsch 

Angol nyelv Englisch 

Történelem Geschichte 

Matematika Mathematik 

Testnevelés (BESP) Bewegung und Sport 

Üzemgazdaság (BW) Betriebswirtschaft 

Számvitel (RW) Rechnungswesen 

Gazdasági informatika (WI) Wirtschaftsinformatik 

Információs- és irodai management (IFOM) Informations- und Officemanagement 

Gyakorlati üzemgazdaság (projekt- és 

minőségmanagement, gyakorlócég és cégek tanulmányozása) 
Businesstraining, (Projekt- und Qualitätsmanagement, 

Übungsfirma und Case) 
Földrajz Geografie 

Közgazdaságtan  (magyar) (VOW) Volkswirtschaft 

Közgazdaságtan (osztrák) (VOW) Volkswirtschaft 

Biológia Biologie 

Etika Ethik 
Súlyponti képzés 

 Kontrolling 

 Digitális üzleti adminisztráció 

 Vállalkozás és management 

 Információs és kommunikációs 

technológia 

 

Ausbildungs-schwerpunkt 

 (CONJ) Controlling und Jahresabschluss 

 (DIGBA) Digital Business Administration 

 (ENMA) Entrepreneurship und Management 

 (IKT) Informations-und Kommunikátions technik 

Politikai képzés és jog (PBUR) Politische Bildung und Recht (Österreichische) 

Jogi ismeretek (PBUR) Politische Bildung und Recht 

(Ungarische) 

Komunikáció management és új 

információs technikák 

(KOIT) Informations und 

Kommunikationstechnik 

Kontrolling (CONT) Controlling 

Személyiségfejlesztés (PBSK) Persönlichkeitsbildung und soziale 

Kompetenz 

Biológia, ökologia és áruismeret Biologie, Ökologie und Warenlehre 

Nemzetközi gazdasági és kulturális 

régiók 

Internationale Wirtschafts- und Kulturräume 

Információsmanagement és alkalmazott 

informatika 

PMPA 

Szoftver fejlesztés (SEW) Software entwicklung 

Hálózati technológiák (NTMA) Netwerk Technik 

Természettudományok (Nawi)  Naturwissenschaften 

Számvitel és Kontrolling (UNCO) Unternehmensrechnung und 

Controlling 

Információs management és alkalmazott 

informatika 

(OMAI) Officemanagement und angewandte 

Informatik 

Üzleti viselkedés 

Üzleti angol szeminárium 

(BB) Business Behaviour  

(SBE) Seminar Business english 

Projektmanagement és szakdolgozat (PMPA) Projektmanagement und Projektarbeit 
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1.5  Tantárgyi struktúra és óraszámok 

1.5.1 Nyelvi előkészítő                     
2013/2014. tanévtől   

Tantárgyak 9. évf. csoport 

Idegen nyelv 18 óra 

I. idegen nyelv német 15 óra 

német nyelvtan 3 2 

német társalgás 6 2 

német szaknyelv-társalgás 2 2 

német nyelv  2 1 

német nyelv: Örökségünk tananyag 2 1 

    II.         idegen nyelv angol 3 óra 

angol  3 2 

Informatika: 3 óra 

Informatika  1 1 

Informatika (csoportbontás) 2 2 

Képességfejlesztés: 3 óra 

matematika 2 1 vagy 2 

képességfejlesztés: személyiségfejlesztés (önismeret) 

vagy matematika   
1 1 vagy 2 

Testnevelés és sport 5 1 

Osztályfőnöki 1 1 

Összesen  30 - 

 

2018/2019. tanévben óraszámi változás nem történt, ezért maradt a fenti táblázati bontás. 

 
A nyelvi előkészítő osztály a Magyar-osztrák képzésünkben alkalmazzuk. Igazodva a 

kooperációs modellben leírtakhoz, a nyelvi képzés 18 órájában két idegen nyelvet oktatunk, 

amiből 15 óra német a képzés nyelve, valamint 3 óra második idegen nyelvként angol nyelvre 

került megbontásra. A német nyelv oktatása során kiemelt figyelmet fordítunk hazánk, ezen 

belül a Fertő-táj megismerésére, ezért iskolánk által kidolgozott Örökségünk tantárgy oktatása 

folyik. Az informatika oktatás során egyben és csoportbontásban folyik a tudás átadása.  

A képességfejlesztés során figyelembe vesszük, hogy a közgazdaság ágazatban a matematikai 

képességek fejlesztése elengedhetetlen, ezért az önismereten kívül matematikai órák vannak.  

Ezek aránya: 2 óra matematika, 1 óra önismeret  
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1.5.2  Kifutó képzések Magyar-Osztrák Pénzügyi, számviteli ügyintéző 
Tantárgyi struktúra és óraszámok 2013.09.01 Magyar-Osztrák Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

 Wochenstunden je  
Jahrgang 

Heti óraszám 

gesamt 
Összesen 

Tantárgyak 

 I. II. III. IV. V. I.-V.  

Deutsch 4 3 3 3 3 16 Német nyelv  

Ungarische Sprache und Literatur 4 4 4 4 - 16 Magyar nyelv és irodalom 

Englisch einschließlich 
Wirtschaftssprache 3 3 3 3 3 15 Angol nyelv 

Geschichte 2 2 3 3 - 10 Történelem 

Etika   1    Etika 

Geografie (Wirtschaftsgeografie) - 2 - 1 - 3 Földrajz (Gazdasági földrajz) 

Internationale Wirtschafts- und 
Kulturräume - - - 1 - 1 

Nemzetközi gazdasági és kulturális 
régiók 

Chemie - - - - 2 2 Kémia 

Physik 2 - - - - 2 Fizika 

Biologie, Ökologie und Warenlehre 2 2  -  - - 4 Biológia, ökológia és áruismeret 

Mathematik 4 4 4 4 - 16 Matematika 

Betriebswirtschaft 3 2 3 3 4 15 Üzemgazdaság (BW) 

Persönlichkeitsbildung und soziale  
Kompetenz 1 - - - - 1 Személyiségfejlesztés (PBSK) 

Businesstraining, Projekt- und 
Qualitätsmanagement, Übungsfirma 
und Case Studies 

- 1 2 3 1 7 

Gyakorlati üzemgazdaság, projekt-  
és minőség management, 
gyakorlócég és cégek 
tanulmányozása (BPQM) 

Rechnungswesen und Controlling 3 3 3 3 4 16 Számvitel és Kontrolling (RW) 

Wirtschaftsinformatik 2 2 2 - - 6 Gazdasági informatika (WI) 

Informations- und Officemanagement 3 3 3 - - 9 
Információs- és irodaimanagement 
(IFOM) 

Politische Bildung und Recht  
(Österreichische Rechtslage) - - - - 3 3 Politikai képzés és jog (PBUR) 

Politische Bildung und Recht (Ungarische 
Rechtslage) - - - - 2 2 Jogi ismeretek 

Volkswirtschaft (österr.) - - - - 2 2 Közgazdaságtan (VOW) (osztrák) 

Volkswirtschaft (ungar.) - - 2 - - 2 Közgazdaságtan (magyar) 

Bewegung und Sport 3 3 3 3 2 14 Testnevelés 

Projektmanagement und Projektarbeit 
 -   -   -  1 1 2 

Projektmanagement és 
szakdolgozat (PMPA) 

Ausbildungsschwerpunkt: - 
Informations- und  
  Kommunikationstechnik   
- Entrepreneurship und 
  Management 
-Controlling und Jahresabschluss- 
Internationale Geschäftstätigkeit   mit 
Marketing 

- - 2 2 2 6 

Súlyponti képzés: 
-Kommunikáció management és   
új információstechnológiák - 
Vállalkozás és management 
-Kontrolling 
-Nemzetközi üzleti tevékenység  
marketinggel 

 1 1 1 1 1 5 osztályfőnöki 

Summe  37 35 39 35 30 176 Összesen 
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Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai követelménye 2013.09.01-től 

 

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 
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A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 7 4 9 3 

0 

9 1 

0 

4,

5 
5,5 21 

1

0 

20,

5 
9 

0 

21 
1

0 

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

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2         2   

11504-16 Gazdálkodási 
alaptevékenység ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
4   3                   7         

Ügyviteli ismeretek 3                       3         

Ügyviteli gyakorlatok   4                       4       

Általános statisztika     2                   2         

Statisztika gyakorlat       1                   1       

Pénzügyi alapismeretek     2     1     0,5       3,5         

Pénzügy gyakorlat       1                   1       

Adózási alapismeretek                 1       1         

Adózás gyakorlat                   1       1       

Számviteli alapismeretek     2     2             4         

Számvitel gyakorlat       1           1       2       

Projekttervezés 11884-16 

Támogatási alapismeretek           2     1                 

Gazdálkodási statisztika           2                       

Folyamat- és pénzügyi 

tervezés 
            1     1,5               

Támogatáskezelés 11885-16 

Támogatási ügyvitel           2     2                 

Támogatás menedzsment                   2               

10147-12 Gazdálkodási 

feladatok ellátása 
Gazdálkodási ismeretek                     2,5         2,5   

11506-16 
Vállalkozásfinanszírozási és 

adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás                     3         3   

Vállalkozásfinanszírozás 
gyakorlat 

                      1         1 

Adózás                     3         3   

Elektronikus adóbevallás 

gyakorlata 
                      2         2 

10149-12 Könyvvezetés és 

beszámoló készítés feladatai 
Számvitel                     6         6   

11505-12 Könyvelés 

számítógépen 

Könyvelés számítógépen 

gyakorlat 
                      4         4 

11501-16 

Projektfinanszírozás 

Projekt-finanszírozás                     2         2   

Projektfinanszírozás 

gyakorlata 
                      2         2 

11502-12  Projektfolyamatok 

követése 

Projektfolyamatok 

követése 
                    2         2   

Projekttervezés gyakorlata                       1         1 

 



 

56. 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 2016.09.01. Magyar-Osztrák Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

 Wochenstunden je  
Jahrgang 

Heti óraszám 

Summe 
Összesen Tantárgyak 

 I. II. III. IV. V. I.-V.  

1. Persönlichkeit und Bildungskarriere        

Persönlichkeitsbildung und soziale  
Kompetenz 1 - - - - 1 Személyiségfejlesztés 

Business Bahaviour - 1 1 1 - 3 Üzleti viselkedés 

Bewegung und Sport 5 5 5 5 2 14 Testnevelés 

2. Sprachen und Kommunikation        

Deutsch 4 3 3 3 3 16 Német nyelv  

Deutsch  1 1 1    

Ungarische Sprache und Literatur 4 4 4 4 - 16 Magyar nyelv és irodalom 

Englisch einschließlich 

Wirtschaftssprache 
3 3 3 3 3 15 Angol nyelv 

  1     Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 

3. Wirtschaft und Entrepreneurship        

Betriebswirtschaft 3 2 3 3 4 15 Üzemgazdaság 

Unternehmensrechnung und 

Controlling 
3 3 3 3 4 16 Számvitel és Kontrolling 

Business Training,  
Projektmanagegement, Übungsfirma 

und  Case Studies 
- 2 1 3 1 7 

Gyakorlati üzemgazdaság, projekt- 

management, gyakorlócég és cégek 

tanulmányozása 

Wirtschaftsinformatik - 2 1 2 1 6 Gazdasági informatika 

Officemanagement und angewandte  
Informatik 3 3 2 - - 8 

Információsmanagement és alkalmazott 

informatika 

Recht (Österreichische Rechtslage) - - - - 3 3 Jogi ismeretek (osztrák) 

Recht (Ungarische Rechtslage) - - - - 2 2 Jogi ismeretek (magyar) 

Volkswirtschaft (Österreich) - - - - 2 2 Közgazdaságtan (osztrák) 

Volkswirtschaft (Ungarn) - - 2 - - 2 Közgazdaságtan (magyar) 

4. Gesellschaft und Kultur        

Politische Bildung und Geschichte 

(Wirtschafts- und Sozialgeschichte) 2 2 3 3 - 10 Politikai képzés és történelem 

Etika 
- - - 1 - 1 Etika 

Geografie (Wirtschaftsgeografie) 1 1 -  - 2 Földrajz (Gazdasági földrajz) 

Internationale Wirtschafts- und 

Kulturräume - - - 1  1 
Nemzetközi gazdasági és kulturális 

régiók( 12. teljesítve) 
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5. Mathematik und Naturwissenschaften  

Mathematik und angewandte 

Mathematik 
4 4 4 4 - 16 Matematika 

Magyar bizonyítvány 

 3      Kötelező komplex természettudományos 

tantárgy 

  2 2 2   Földrajz 

Osztrák bizonyítvány 

Geografie (Wirtschaftsgeografie) 1 1 -  - 2 Földrajz (Gazdasági földrajz) 

Internationale Wirtschafts- und 

Kulturräume - - - 1  1 
Nemzetközi gazdasági és kulturális 

régiók( 12. teljesítve) 

Naturwissenschaften inkl. Warenlehre 2 1 2 1  6 Természettudomány és áruismeret( 13. 

évfolyam a 11. évfolyamon teljesítve) 

A.2 Erweiterungsbereich        

Entrepreneurship und Management - - 2 2 2 6 Súlyponti képzés 

Seminar Business English - - 1 - 2 3 Business English 

 1 1 1 1 1 5 osztályfőnöki 

Gesamtwochenstundenzahl 34 35 37 37 33 176 Összesen 

Szürke sor – szakmai gyakorlat 

Sárga sor – magyar bizonyítvány szerint szükséges tantárgyak és óraszámok 

 9. évfolyam: kötelező komplex természettudományos tantárgy:   

3 óra ez megfelel: 9. évfolyam: természettudomány és áruismeret 2 óra és gazdasági 

földrajz 1 óra Osztályozás súlyozott átlag alapján. 

 9. és 10. évfolyam informatika tantárgy   

2+2 óra  megfelel: 9. és 10 . évfolyam IFOM tantárgy (3+3 óra) 

 10. évfolyam: pénzügyi és vállalkozói ismeretek tantárgy:   

 1 óra  megfelel: 10. évfolyam Business Behavior ( 10. évfolyam 1 óra) 

 11. évfolyam: művészetek 

1 óra  megfelel: 11. évfolyam Business Behavior ( 11. évfolyam 1 óra) 

 Ágazathoz kapcsolódó tantárgy földrajz:  

10. évfolyam 2 óra. megfelel: 10. évfolyam természettudomány 1 óra és gazdasági 

földrajz 1 óra. Osztályozás átlag alapján. 

11. évfolyam 2 óra. megfelel: 11. évfolyam természettudomány (2 óra)  ez a jegy  

átvételre kerül 13. évfolyam osztrák bizonyítványába természettudomány és 

áruismeret néven. 

 

12. évfolyam 2 óra. megfelel: 12. évfolyam természettudomány 1 óra és 1 óra 

nemzetközi gazdasági és kulturális régiók ( ez a jegy átvételre kerül 13. évfolyam 

osztrák bizonyítványába ugyanezen a néven) 

 

 kötelezően választható tantárgy: angol nyelv 
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Magyar törvények szerinti óraszámok 2016.09.01Magyar-osztrák Pénzügyi-számviteli ügyintéző  

 Wochenstunden je  
Jahrgang 

Heti óraszám 

Summe 
Összesen Tantárgyak 

 I. II. III. IV. V. I.-V.  

1. Persönlichkeit und Bildungskarriere        

Persönlichkeitsbildung und soziale  
Kompetenz 

1 - - - - 1 Személyiségfejlesztés 

Business Bahaviour - 1 1 1 - 1 Üzleti viselkedés 

Bewegung und Sport 3 3 3 3 2 14 Testnevelés 

2. Sprachen und Kommunikation        

Deutsch 4 3 3 3 3 16 Német nyelv  

Ungarische Sprache und Literatur 4 4 4 4 - 16 Magyar nyelv és irodalom 

Englisch einschließlich Wirtschaftssprache 
3 3 3 3 3 15 

Angol nyelv (kötelezően választható 

tantárgy) 

3. Wirtschaft und Entrepreneurship        

Betriebswirtschaft 3 2 3 3 4 15 Üzemgazdaság 

Unternehmensrechnung und 

Controlling 
3 3 3 3 4 16 Számvitel és Kontrolling 

Business Training,  
Projektmanagegement, Übungsfirma 

und  Case Studies 
- 2 1 3 1 7 

Gyakorlati üzemgazdaság, projekt- 

management, gyakorlócég és cégek 

tanulmányozása 

Wirtschaftsinformatik - 2 1 2 1 6 Gazdasági informatika 

Officemanagement und angewandte  
Informatik 

3 

1 
3 

1 
2 - - 4 

Információsmanagement és alkalmazott 

informatika 

Recht (Österreichische Rechtslage) - - - - 3 3 Jogi ismeretek (osztrák) 

Recht (Ungarische Rechtslage) - - - - 2 2 Jogi ismeretek (magyar) 

Volkswirtschaft (Österreich) - - - - 2 2 Közgazdaságtan (osztrák) 

Volkswirtschaft (Ungarn) - - 2 - - 2 Közgazdaságtan (magyar) 

4. Gesellschaft und Kultur        

Politische Bildung und Geschichte 

(Wirtschafts- und Sozialgeschichte) 
2 2 3 3 - 10 Politikai képzés és történelem 

Etika    1   Etika 

Geografie (Wirtschaftsgeografie) 1 1 -  - 0 Földrajz (Gazdasági földrajz) 

Internationale Wirtschafts- und 

Kulturräume 
- - - 1  0 Nemzetközi gazdasági és kulturális 

régiók 

5. Mathematik und Naturwissenschaften  

Mathematik und angewandte 

Mathematik 
4 4 4 4 - 16 Matematika 

Naturwissenschaften inkl. Warenlehre 2 1 2 1  0 Természettudomány és áruismeret 

A.2 Erweiterungsbereich        

Entrepreneurship und Management - - 2 2 2 6 Súlyponti képzés 

Seminar Business English - - 1 - 2 3 Business English 

 1 1 1 1 1 5 osztályfőnöki 

 3 - - - - 3 komplex természettudományos tantárgy 

 2 2 - - - 4 informatika 

 - 1 - - - 1 pénzügyi és vállalkozói ismeretek 

 - - 1 - - 1 művészetek 

 - 2 2 2 - 6 ágazathoz tartozó tantárgy: földrajz 

Gesamtwochenstundenzahl 34 35 39 38 30 176 Összesen 
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Így a magyar törvényeknek megfelelő tantárgyi struktúra és óraszámok 

 

Óraterv  

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelv 4 4 4 4 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem 2 2 3 3 

Etika    1 

Kötelező komplex 

természettudományos tantárgy 
3    

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 

földrajz 
 2 2 2 

Művészetek    1  

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
 1   

Informatika 2  2   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelezően választható tantárgy *   2 2 

Szakmai tárgyak 11 12 10 10 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

* Kötelezően választható tantárgy: emelt szintű érettségi, vagy idegen nyelv, vagy fizika, vagy 

informatika vagy szakmai tantárgy 

 

 

Magyar-osztrák képzés: Elsődleges: kötelezően választható tantárgy, angol nyelv.  A 2. idegen 

nyelv a kooperációs modell alapján az angol. 
A képzés jellegéből adódóan 2 óra matematika, vagy 2 óra közgazdaságtan vagy 1 óra matematika és 1 

óra közgazdaságtan Azt követően a szakmai tantárgyak és az érettségi tantárgyak. Ezt követi az 

informatika és végül a fizika tantárgy a kötelezően választható tantárgyak közül. Iskolánk ágazataiba 

nem illik bele a katonai képzés, de a választás szabadsága erre a tantárgyra is adott.  
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Magyar-Osztrák Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai követelménye 2016.09.01-től 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A szakmai képzés órakerete 
Összesen 6 5 10 2 

0 
8 2 

0 
5 5 21 10 

Összesen 11 12 10 10 31 

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

11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2   

11504-16 Gazdálkodási 
alaptevékenység ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
4   2                   

Ügyviteli ismeretek 1                       

Ügyviteli gyakorlatok    5                     

Általános statisztika     3                   

             

Pénzügyi alapismeretek     2     1     1       

Pénzügy gyakorlat       1      1           

Adózási alapismeretek            1            

Adózás gyakorlat                   1     

Számviteli alapismeretek     2     2             

Számvitel gyakorlat       1           1     

Projekttervezés 11884-16 

Támogatási alapismeretek           1     1       

Gazdálkodási statisztika           1      1       

Folyamat- és pénzügyi 

tervezés 
            1     1     

Támogatáskezelés 11885-16 
Támogatási ügyvitel           2     1  1     

Támogatás menedzsment                  1 1     

10147-12 Gazdálkodási 
feladatok ellátása 

Gazdálkodási ismeretek                     2,5   

11506-16 

Vállalkozásfinanszírozási és 
adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás                     3   

Vállalkozásfinanszírozás 

gyakorlat 
                      1 

Adózás                     3   

Elektronikus adóbevallás 

gyakorlata 
                      2 

10149-12 Könyvvezetés és 

beszámoló készítés feladatai 
Számvitel                     6   

11505-12 Könyvelés 

számítógépen 
Könyvelés számítógépen 

gyakorlat 
                      4 

11501-16 Projektfinanszírozás 

Projekt-finanszírozás                     2   

Projektfinanszírozás 

gyakorlata 
                      2 

11502-12  Projektfolyamatok 
követése 

Projektfolyamatok követése                     2   

Projekttervezés gyakorlata                       1 

 Szabad sáv 1  1          

Fő szakképesítés összesen 6 5 10 2  4 1  1 2 21 10 

Mellékszakképesítés összesen      4 1  4 3   

A szakképzési kerettanterv szerint a mellék szakképesítés óraszáma eléri a 3 órát, amit a kooperációs 

modell alapján kerül felajánlásra, így mellék szakképesítésből nem tesznek vizsgát:  

- Heti 3 órában. Közgazdaságtan, Pénzügyi, adózási és vállalkozási ismeretek, Gazdasági, számviteli 

és statisztikai számítások.   A szakképzési kerettanterv helyi alkalmazása során a tizenegyedik és 

tizenkettedik évfolyamok szakmai tantárgyait, azok óraszámait az Nkt. 6. mellékletében 

meghatározott heti időkeret és a tananyagtartalom megtartásával a két évfolyam között 

átcsoportosíthatja. 
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1.5.3  Kifutó képzések, Turisztikai szervező, értékesítő 
 

2014. 09.01 Turisztikai szervező, értékesítő 

Óraterv  

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

1. Idegen nyelv 3 3 3 3 

2. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 4 4 4 
Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 1 

Fizika 2 2 1   

Kémia 2 1     

Földrajz 2 1   

Művészetek   1   

Informatika 1     

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Örökségünk tananyag 1    

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szakmai tárgyak 6 7 8 11 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Összefüggő szakmai gyakorlat 70 óra 105 óra 140 óra  160 óra 

részletezve 

                                          szakmai tárgyak (1 óra szabadsávval) 

 6 7 8 11 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5    

Turizmus alapjai 2 1   

Kultúr- és vallástörténet 1,5 1,5 1  

Vendéglátás- és szálláshely 

ismeretek 
 1 1 1 

Üzleti kommunikáció gyakorlata 1 1   

Marketing alapjai  0,5 1 1 

Levelezési gyakorlat  1 1  

Informatika a turizmusban gyakorlat   1 1,5 

Szakmai idegen nyelv   2 4,5 

Ügyviteli ismeretek    2 

Szabad sáv: Vidékfejlesztés 

/ITK/szakmai számítások 
1 1 1 1 

                                                           szabad sáv: 4 óra 

Matematika  1 1 1 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Örökségünk tananyag 1 0 0 0 
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Szakmai 

követelmény-

modulok 

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 

11500-12 

Munkahelyi egészség 
és biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5           

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.            

11498-12 

Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.             

10061-12 
Turisztikai erőforrások 

bemutatása 

Turizmus alapjai 
2   1        

Kultúr- és vallástörténet 
1,5   1,5   1     

Vendéglátás- és 

szálláshely ismeretek 

 

   1   1   1  

10062-12 

Turisztikai 
kommunikáció 

Üzleti kommunikáció 

gyakorlata 
 1   1       

Marketing alapjai 
   0,5   1   1  

Szakmai idegen nyelv 

- gyakorlat 
        2   4,5 

11503-12 

Turisztikai latin 

Antik örökségünk            

Latin nyelvtan és 

fordítási gyakorlatok 
           

10063-12 

Ügyviteli folyamatok 
alkalmazása 

Ügyviteli ismeretek 
         2  

Informatika a 

turizmusban gyakorlat            1   1,5 

Levelezési gyakorlat 
       1   1    

10064-12 
Turisztikai 

termékkínálat 

értékesítése 

Utazásszervezés 
           

Utazási szolgáltatások 

értékesítése gyakorlat                       

10065-12   

Turisztikai 

vállalkozások 
működtetése 

Vállalkozási 

alapismeretek            

Turisztikai üzletágak 

működtetése gyakorlat                       

összes óra 4   1 
70 

 4 2 
105 

 3  4 
140 

 4  6 

összes óra 5 6 7 10 

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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2014.09.01. Turisztikai szervező, értékesítő technikus osztály  5/13 

Szakmai követelmény-modulok Tantárgyak 

Szakképesítés utolsó évf. 

5/13  

heti óraszám 

e gy 

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

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések 

esetén) 
Foglalkoztatás I.  2   

11503-12 Antik örökségünk 1   

Turisztikai latin 
Latin nyelvtan és fordítási 

gyakorlatok 
1   

10064-12 Utazásszervezés 5   

Turisztikai termékkínálat értékesítése 
Utazási szolgáltatások 

értékesítése gyakorlat 
  9,5 

10065-12   Vállalkozási alapismeretek 2,5   

Turisztikai vállalkozások működtetése 
Turisztikai üzletágak 

működtetése gyakorlat 
  9,5 

összes óra  12 19 

összes óra 31 

A gyakorlati órák a lehetőségtől függően kihelyezve, tanuló szerződéssel történnek. A 

szabadsáv szakmai tananyag tartalmáról a munkaközösség dönt, mindig az adott évfolyam 

adottságait figyelembe véve. Elsősorban olyan szakmai tantárgyak választása ajánlott, mely 

tantárgyak a szakképzési kerettantervben rögzítve vannak, vagy az SZVK-ban rögzítetteknek 

megfelelnek. 

2018/2019-es tanévben 1 óra Ügyvitel, 1 óra szakmai idegen nyelv, 1 óra IKT a turizmus 

gyakorlatában és 1 óra önismeret.   

 

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 

Külső gyakorlatok: Felajánljuk a tanulóknak, hogy saját maguk keressenek külső gyakorlati 

helyszínt, a külső képzőhelyeknek lehetőséget biztosítunk portfóliójuk bemutatására a 

diákoknak. Abban az esetben ha sikertelen a keresés eredménye, az intézmény biztosít 

gyakorlati helyszínt. A jogszabályok változásáról tájékoztatjuk a diákokat. 

- Együttműködési megállapodással: a javasolt jegyet beszámítjuk az óraszámnak 

megfelelő arányban az érdemjegybe. 

- Tanuló szerződés esetén: a külső képzőhely javaslatát elfogadjuk 

Amennyiben a javasolt érdemjegy elégtelen, vagy a tanuló részéről aggály merül fel, és a képző 

helyen történő egyeztetés is további kérdéseket vet fel, abban az esetben belső osztályozó  

vizsgát szervezünk, és ez a jegy lesz a végső érdemjegy.  
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2016. szept. 1-től Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára  
 „14. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez 

Közgazdaság XXIV. 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika  - -   - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek  -  - 1 -  36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Földrajz 
- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi tantárgy, 

vagy Idegen nyelv, vagy 

Fizika*, vagy Informatika, 

vagy Szakmai tantárgy** 

 - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 8 7 7 

(1045+453) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 
3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

* Amennyiben az iskola a Fizika tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 144 órás (két 

évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

Kötelezően választható tantárgy: emelt szintű érettségi, vagy idegen nyelv, vagy fizika, vagy informatika vagy szakmai 

tantárgy 

Turisztika ágazat: Az idegen nyelv fontossága hangsúlyozott. Mivel a turisztika ágazatban nagyon 

fontos az idegen nyelvek ismerete, ezért a 2. idegen nyelv oktatása is felajánlásra kerül a diáknak. Azt 

követően a szakmai tantárgyak és az érettségi tantárgyak. Ezt követi az informatika és végül a fizika 

tantárgy a kötelezően választható tantárgyak közül. Iskolánk ágazataiba nem illik bele a katonai képzés, 

de a választás szabadsága erre a tantárgyra is adott.  

Az osztály adottságaitól és összetételéből adódóan-függően azonban igény esetén a szakmai tantárgyak 

bármelyikét is választhatják a diákok. Ezen választás mindig a tanév végét megelőzően, a szakmai 

tantárgyakat oktatók és az  osztályfőnök javaslata alapján az igazgató dönt.  

Egy osztályon belül igény és adottság alapján előfordulhat hogy közismereti és szakmai tantárgyakat 

is választanak a diákok.  ha a csoportok a csoport létszám minimális létszámát elérik 
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Turisztikai szervező és értékesítő 

Óraterv  

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelv 4 4 4 4 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem 2 2 3 3 

Etika    1 

Kötelező komplex természettudományos tantárgy 3    

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: földrajz  2 2 2 

Művészetek    1  

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek  1   

Informatika 2  2   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelezően választható tantárgy *   2 2 

Szakmai tárgyak 11 12 10 10 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Összefüggő szakmai gyakorlat 0 óra 140 óra 140 óra  0 óra 

szakmai tárgyak részletezve 

 8+3 7+5 5+5 2,5+7,5 

Turizmusföldrajz   0,5 1  

Turizmusföldrajz (gyakorlat)  0,5 1  

Kultúr- és vallástörténet  1 1   

Kultúr- és vallástörténet (gyakorlat)  0,5 1  

Vendéglátó ismeretek  1    

Gasztronómia gyakorlata  1 1   

Protokoll a gyakorlatban  1 1   

Üzleti kommunikáció gyakorlata     1 

Szakmai idegen nyelv 3 2,5 3 2,5 

Turizmus rendszere 1 1   

IKT gyakorlata a turizmusban   1 1 

Marketing gyakorlat     1,5 

Ügyviteli gyakorlat     1 

Szállodai adminisztráció   1   

Szállodai adminisztráció gyakorlata    1 1 

Szállodai tevékenység 1 1 1 1 

Szállodai tevékenység gyakorlata  1 1 1 1 

Szállodai kommunikáció 1    

Szállodai kommunikáció gyakorlata   1   

* Kötelezően választható tantárgy: emelt szintű érettségi, vagy idegen nyelv, vagy fizika, vagy 

informatika vagy szakmai tantárgy 

 

A szakképzési kerettanterv szerint a mellék szakképesítés óraszáma eléri a 3 órát. (kék színnel jelölve) 

A diákok részére felajánlásra kerül:  

-  Mellék szakképesítés heti 3 órában. A szakképzési kerettanterv helyi alkalmazása során a 

tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamok szakmai tantárgyait, azok óraszámait az Nkt. 6. 
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mellékletében meghatározott heti időkeret és a tananyagtartalom megtartásával a két évfolyam 

között átcsoportosíthatja 

- Szakmai idegennyelv oktatás (heti 1 órában), Vendéglátás és gasztronómia gyakorlat (heti 2 

órában). A tananyagtartalom megfelel az 5/2018  ITM rendeletben felsorolt szakmai 

követelményeknek.  

 

Az osztály adottságaitól és összetételéből adódóan-függően azonban igény esetén a szakmai tantárgyak 

bármelyikét is választhatják a diákok. Ezen választás mindig a tanév végét megelőzően, a szakmai 

tantárgyakat oktatók és az  osztályfőnök javaslata alapján az igazgató dönt.  

Egy osztályon belül igény és adottság alapján előfordulhat hogy mellék szakképesítést és szakmai 

tantárgyakat is választanak a diákok ha a csoportok a csoport létszám minimális létszámát elérik 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 

választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 

72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 

programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 
A gyakorlati órák a lehetőségtől függően kihelyezve, tanuló szerződéssel történnek. A szakmai tartalom 

mellett +4 óra idegen nyelv óra kerül beépítésre. 

Külső gyakorlatok: Felajánljuk a tanulóknak, hogy saját maguk keressenek külső gyakorlati helyszínt, 

a külső képzőhelyeknek lehetőséget biztosítunk portfóliójuk bemutatására a diákoknak. Abban az 

esetben ha sikertelen a keresés eredménye, az intézmény biztosít gyakorlati helyszínt. A jogszabályok 

változásáról tájékoztatjuk a diákokat. 

Együttműködési megállapodással: a javasolt jegyet beszámítjuk az óraszámnak megfelelő arányban az 

érdemjegybe. 

Tanuló szerződés esetén: a külső képzőhely javaslatát elfogadjuk 

Amennyiben a javasolt érdemjegy elégtelen, vagy a tanuló részéről aggály merül fel, és a képző helyen 

történő egyeztetés is további kérdéseket vet fel, abban az esetben belső osztályozó  vizsgát szervezünk, 

és ez a jegy lesz a végső érdemjegy.  
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 8 3 7 5 
140 

5 5 
140 

2,5 7,5 7,5 23,5 

Összesen 11,0 12,0 10 10,0 31,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2   

11714-16 Turisztikai 

erőforrások 

Turizmusföldrajz     0,5 0,5   1 1           

Kultúr- és 

vallástörténet 
1   1  0,5    1           

Vendéglátó 

ismeretek 
1                       

Gasztronómia 

gyakorlata 
  1   1                 

Szálláshely 

ismeretek 
                       

11715-16 

Kommunikáció a 
turizmusban 

Protokoll a 

gyakorlatban 
  1   1                 

Üzleti 

kommunikáció 

gyakorlat 

                  1     

Szakmai idegen 

nyelv 
3   2,5     3     2,5    1,5 1,5 

11716-16 Gazdasági 
folyamatok a 

turizmusban 

Turizmus rendszere 1   1                   

Marketing 

gyakorlat 
                  1,5     

Ügyviteli gyakorlat                   1     

11717-16 

Infokommunikációs 
technológia a 

turizmusban 

IKT gyakorlata a 

turizmusban 
            1     1     

10064-16 Turisztikai 

termékkínálat 

Utazásszervezés                     2,5   

Turisztikai árualap 

értékesítése 

gyakorlat 

                      11 

10065-16 Turisztikai 

vállalkozások 

Vállalkozási 

alapismeretek 
                    1   

Turisztikai 

üzletágak 

gyakorlata 

                      11 

11300-16 Szállodai 
adminisztráció 

Szállodai 

adminisztráció 
    1               

Szállodai 

adminisztráció 

gyakorlata 

           1     1     

11302-16 Szállodai 
tevékenységek 

Szállodai tevékenység 1   1     1      1     

Szállodai tevékenység 

gyakorlata 
   1   1     1     1     

11301-16 Szállodai 

kommunikáció 

Szállodai 

kommunikáció 
 1                   

Szállodai 

kommunikáció 

gyakorlata 

      1               

Elsősorban olyan szakmai tantárgyak választása ajánlott, mely tantárgyak a szakképzési 

kerettantervben rögzítve vannak, vagy az SZVK-ban rögzítetteknek megfelelnek. 
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1.5.4  Felmenő rendszerű képzések kerettanterve 
 

Tantárgyi struktúra -   2018. szeptember 1-től 

 
*A szakgimnáziumok helyi tanterveibe beépítendő, az egyes ágazatokhoz kapcsolódó 

természettudományos tantárgyak: Közgazdaság XXIV és Turisztika XXVIII Ágazat:  

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Földrajz 

Kötelezően választható természettudományos tantárgy: Fizika 

** Érettségi tantárgy, Idegen nyelv, Természettudománys tantárgy, Informatika, Szakmai 

tantárgy vagy Katonai alapismeretek 
 

Turisztika ágazat: Az idegen nyelv fontossága hangsúlyozott. Mivel a turisztika ágazatban nagyon 

fontos az idegen nyelvek ismerete, ezért a 2. idegen nyelv oktatása is felajánlásra kerül a diáknak. Azt 

követően a szakmai tantárgyak és az érettségi tantárgyak. Ezt követi az informatika és végül a fizika 

tantárgy a kötelezően választható tantárgyak közül. Iskolánk ágazataiba nem illik bele a katonai képzés, 

de a választás szabadsága erre a tantárgyra is adott.  

Az osztály adottságaitól és összetételéből adódóan-függően azonban igény esetén a szakmai tantárgyak 

bármelyikét is választhatják a diákok. Ezen választás mindig a tanév végét megelőzően, a szakmai 

tantárgyakat oktatók és az  osztályfőnök javaslata alapján az igazgató dönt.  

Egy osztályon belül igény és adottság alapján előfordulhat hogy közismereti és szakmai tantárgyakat is 

választanak a diákok.  ha a csoportok a csoport létszám minimális létszámát elérik 
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1.5.5  Felmenő rendszerű Magyar-osztrák pénzügyi számviteli ügyintéző 2018. szept. 1. 

Gegenstánde 

 

Heti óraszám 

I. II.    III.   IV.  V. 

Összes

en 

 

Tantárgyak 

A.I Stammbereich       A.I Törzsterület 

1. Persönlichkeit und Bildungskarriere       1. Személységfejlesztés 

Persönlichkeitsbildung und soziale 

Kompetenz 
1 

    1 
Személységfejlesztés 

Business Behaviour  1 1 1  3 Business Behaviour 

Bewegung und Sport   2 2 2 10 Testnevelés 

2. Sprachen und Kommunikation       2. Nyelvek és komunikáció 

Deutsch einschlie131ich 

Wittschaftssprache 4 3 3 3 3 16 
Német nyelv - gazdasági szaknyelvvel 

kiegészítve 

Ungarische Sprache und Literatur    4 4 4 4 -  16 Magyar nyelv és irodalom 

Englisch einschlieí31ich 

Wirtschaftssprache 3 3 3 3 3 15 
Angol nyelv - gazdasági szaknyelvvel 

kiegészítve 

3. Entrepreneurship - Wirtschaft und Management    3. Gazdasági és vállalkozási ismeretek 

Betriebswirtschaft 3 2 3 3 4 15 Üzemgazdaság 

Unternehmensrechnung und Controlling 3 3 3 3 4 16 Számvitel és Kontrolling 

Business Training, Projektmanagement, 

Übungsfirma und Case Studies 

 

2 1 3 1 7 

Gyakorlati üzemgazdaság 

projektmanagement,gyakorlócég és cégek 

tanulmányozása 

Wirtschaftsinformatik  2 1 2 1 6 Gazdasági informatika 

Officemanagement und angewandte 

Informatik 
3 3 2 

  
8 

Iroda menedzsment és alkalmazott 

informatika 

Recht (Österreichische Rechtslage)     3 3 Jogi ismeretek (osztrák) 

Recht (Ungarische Rechtslage)     2 2 Jogi ismeretek (magyar) 

Volkswiltschaft (Österreich)     2 2 Közgazdaságtan (osztrák) 

Volkswirtschaft (Ungarn)   2   2 Közgazdaságtan (magyar) 

4. Gesellschaft und Kultur       4. Társadalom és kultúra 

Politische Bildung und Geschichte 

(Wirtschafts- und Sozialgeschichte) 
2 2 2 2 

 
8 

Politikai képzés és történelem 

(Gazdaság- és társadalomtörténet) 

Geografie (Wirtschaftsgeografie) 1     2 Földrajz (Gazdasági földrajz) 

Internationale Wirtschafts- und 

Kulturráume 

     
1 

Nemzetközi gazdasági és kulturális 

régiók 

5. Mathematik u. Naturwissenschaften       5. Matematika és 

természettudományok 

Mathematik und angewandte 

Mathematik 
4 4 4 4 

 
16 Matematika 

Naturwissenschaften 2 1   2 6 Természettudomány 

Wochenstunden Stammbereich 32 33 31 31 28 155 Heti óraszám Törzsterület 

A2 Erweiterungsbereich 
      A2 Kiegészitó terület 

Ausbildungsschwerpunkt   2 2 2 6 Súlyponti képzés 

Seminar(e) 
  1  2 3 Szeminárium 

Gesamtwochenstundenzahl 32 33 34 33 32 164 Heti óraszám összesen 
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Magyar megfeleltetés:  Magyar-osztrák pénzügyi számviteli ügyintéző 2018. szept. 1. 

Gegenstánde 

 

Heti óraszám 

I. II.    III.   IV.        V. 

Össze

sen 

 

Tantárgyak 

A.I Stammbereich       A.I Törzsterület 

1. Persönlichkeit und Bildungskarriere       1. Személységfejlesztés 
Persönlichkeitsbildung  1     1 Személységfejlesztés 

Business Behaviour  1 1 1  3 Üzleti viselkedés 

Bewegung und Sport 5 5 5 5 2 22 Testnevelés  

2. Sprachen und Kommunikation       2. Nyelvek és komunikáció 

Deutsch einschlie131ich 

Wittschaftssprache 4 3 3 3 3 16 
Német nyelv - gazdasági szaknyelvvel 

kiegészítve 
Ungarische Sprache und Literatur    4 4 4 4 - 16 Magyar nyelv és irodalom 

Englisch einschlieí31ich 

Wirtschaftssprache 3 3 3 3 3 15 
Angol nyelv - gazdasági szaknyelvvel 

kiegészítve 
3. Entrepreneurship - Wirtschaft und Management    3. Gazdasági és vállalkozási ismeretek 

Betriebswirtschaft 3 2 3 3 4 15 Üzemgazdaság 

Unternehmensrechnung und Controlling 3 3 3 3 4 16 Számvitel és Kontrolling 

Business Training, Projektmanagement, 

Übungsfirma und Case Studies 

 
2 1 3 1 7 

Gyakorlati üzemgazdaság 

projektmanagement, 

Wirtschaftsinformatik  2 1 2 1 6 Gazdasági informatika 
Officemanagement und angewandte 

Informatik 3 3 2 
  

8 
Iroda menedzsment és alkalmazott 

informatika 
Recht (Österreichische Rechtslage)     3 3 Jogi ismeretek (osztrák) 

Recht (Ungarische Rechtslage)     2 2 Jogi ismeretek (magyar) 

Volkswiltschaft (Österreich)     2 2 Közgazdaságtan (osztrák) 

Volkswirtschaft (Ungarn)   2   2 Közgazdaságtan (magyar) 

4. Gesellschaft und Kultur       4. Társadalom és kultúra 

Politische Bildung und Geschichte 

(Wirtschafts- und Sozialgeschichte) 2 2 3 3 
 

8 
Politikai képzés és történelem 

(Gazdaság- és társadalomtörténet) 
Geografie (Wirtschaftsgeografie) 1+

1 

1+

1 

2   2   6 Földrajz (Gazdasági földrajz) 

Internationale Wirtschafts- und 

Kulturráume 
    1 

1 
Nemzetközi gazdasági és kulturális 

régiók 
5. Mathematik u. Naturwissenschaften       5. Matematika és 

természettudományok 

Mathematik und angewandte Mathematik 3 3 3 3 
 

16 Matematika  

Naturwissenschaften 2 
1 

  2 6 Természettudomány = kötelező 

komplex  
Wochenstunden Stammbereich 35 36 36 33 28 155 Heti óraszám Törzsterület 

A2 Erweiterungsbereich 
      A2 Kiegészitó terület 

Ausbildungsschwerpunkt   2 2 2 6 Súlyponti képzés 

Seminar(e)   1  2 3 Szeminárium 

    1   Etika 

 1      Művészetek 

 
 1     Pénzügyi és vállalkozási ismeretek 

 1 1 1 1 1 1 Osztályfőnöki 
Gesamtwochenstundenzahl 37 38 40 37 33 169 Heti óraszám összesen 
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Heti óraszámok alakulása: 

9. évfolyamon kötelező óraszám: 35 óra. A 2 óra angol nyelv +óraként a magyar rendszer 

szerint szakkörként kerül beépítésre. A tantárgy tanulása az osztrák képesítő vizsga kiadásának 

a feltétele.  

10. évfolyamon kötelező óraszám: 36 óra. A 2 óra angol nyelv +óraként a magyar rendszer 

szerint szakkörként kerül beépítésre. A tantárgy tanulása az osztrák képesítő vizsga kiadásának 

a feltétele.  

11. évfolyamon kötelező óraszám: 35 óra. A 2 óra angol nyelv és a 2. óra súlyponti képzés és 

1. óra szeminárium +óraként a magyar rendszer szerint szakkörként kerül beépítésre. A 

tantárgyak tanulása az osztrák képesítő vizsga kiadásának a feltétele.  

12. évfolyamon kötelező óraszám: 35 óra. A súlyponti képzés 2 órája  átkerült 13. évfolyamról  

így a 12. évfolyamon a heti óraszám 35 + 2 óra. A tantárgyak tanulása az osztrák képesítő vizsga 

kiadásának a feltétele.  

13. évfolyamon kötelező óraszám: 35 óra.  A súlyponti képzés 2 órája  átkerült 12. évfolyamra, 

így az már letanításra kerül 35 - 2  óra azaz 33 óra. A tantárgyak tanulása az osztrák képesítő 

vizsga kiadásának a feltétele.  

 

Megfeleltetések: 

Idegen nyelv: 9. évfolyamon megfelel, 10-11-12 évfolyamon az osztrák kollégák által tanított 

üzleti viselkedés óra egészíti ki a heti 3. órát 4 órára.  

Történelem 9-10 évfolyam megfelel, de a 11 és 12 évfolyamtól +1 óra bekerül kötelező szakkör 

formájában. 

Informatika: 9.10 évfolyam megfelel, illetve többet tartalmaz az  alkalmazott informatika 9.10. 

évfolyamból a 3-3 órából,  2-2 órának.  

Földrajz:  9.10. évfolyamon +1 óra bejön, 11. évfolyamon + 2 óra bejön. 

Kötelező komplex természettudomány 9. évfolyamon a három óra megfelel a 9. évfolyamon 2 

és a 10. évfolyamon 1 órának. 

Etika 12. évfolyamon + 1 óra bejön 
Művészetek 9. évfolyamon + 1 óra bejön 

Pénzügyi és vállalkozási ismertek 10. évfolyamon  + 1 óra bejön 

Osztályfőnöki minden évfolyamon +1 óra bejön 

 

 

Kötelezően választható tantárgy: Magyar-osztrák képzés jellegéből adódóan a kötelezően választott 

tantárgy az üzemgazdaságtan 2-2 óra 11 és 12 évfolyamon. (A 3-3, órából)  
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Szakképzési kerettanterv pénzügyi, számviteli ügyintéző 2018. szept. 1 
 

 

 

    
9. 10. 11. 12. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy 

kapcsolódása 

4 4 10 2 
0 

3 2 
0 

3 2 

Összesen 8 12 5 5 

11504-16  

Gazdálkodási 
alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi 
alapismeretek  

fő 

szakképesítés 
4   2               

Ügyviteli gyakorlatok  
fő 

szakképesítés 
  4                 

Általános statisztika  
fő 

szakképesítés 
    3               

Pénzügyi 
alapismeretek  

fő 

szakképesítés 
    3     1     2   

Pénzügy gyakorlat  
fő 

szakképesítés 
      1     1       

Adózási alapismeretek  
fő 

szakképesítés 
          1         

Adózás gyakorlat  
fő 

szakképesítés 
                  1 

Számviteli 
alapismeretek  

fő 

szakképesítés 
    2     1     1   

Számvitel gyakorlat  
fő 

szakképesítés 
      1     1     1 

 

 

A kooperációs modell alapján a szakmai tantárgyak tananyagtartalom megfelel az 5/2018  ITM 

rendeletben felsorolt szakmai követelményeknek.  

 

A szakképzési kerettanterv szerint a mellék szakképesítés óraszáma eléri a 3 órát, amit a kooperációs 

modell alapján kerül felajánlásra, így mellék szakképesítésből nem tesznek vizsgát ebben a képzésben 

tanuló diákjaink. 

 

Ezért helyette  heti 3 órában. 11. évfolyamon  2 óra közgazdaságtan és 1 óra gazdasági informatika (a 

12. évfolyamról), 12. évfolyamon 3 óra üzemgazdaságtan. A szakképzési kerettanterv helyi alkalmazása 

során a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamok szakmai tantárgyait, azok óraszámait az Nkt. 6. 

mellékletében meghatározott heti időkeret és a tananyagtartalom megtartásával a két évfolyam között 

átcsoportosíthatja. 

 

Ágazati kompetenciák fejlesztése a magyar-osztrák kooperációs modell alapján az osztrák szakmai 

tantárgyak segítségével történi. 9. évfolyamon személyiségfejlesztés, 10-11-12 gazdasági informatika 

1-1-1 óra 
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A szakmai megfeleltetés zöld színű kijelöléssel történik 
 

Gegenstánde 

 

Heti óraszám 

II. II.    III.   IV.    V. 

Össze

sen 

 

Tantárgyak 

A.I Stammbereich       A.I Törzsterület 

1. Persönlichkeit und 

Bildungskarriere 

      1. Személységfejlesztés 

Persönlichkeitsbildung  1     1 Személységfejlesztés 

Business Behaviour  1 1 1  3 Üzleti viselkedés 

Bewegung und Sport 2 2 2 2 2 10 Testnevelés +1 tánc+2 óra egyesület 

2. Sprachen und 

Kommunikation 

      2. Nyelvek és komunikáció 

Deutsch einschlie131ich 

Wittschaftssprache 
4 3 3 3 3 16 

Német nyelv - gazdasági szaknyelvvel 

kiegészítve 

Ungarische Sprache und 

Literatur 

   4 4 
4 

4 -  16 Magyar nyelv és irodalom 

Englisch einschlieí31ich 

Wirtschaftssprache 
3 3 3 3 3 15 

Angol nyelv - gazdasági szaknyelvvel 

kiegészítve 

3. Entrepreneurship - Wirtschaft und 

Management 

   3. Gazdasági és vállalkozási ismeretek 

Betriebswirtschaft 3 2 3 3 4 15 Üzemgazdaság 

Unternehmensrechnung und 

Controlling 
3 3 3 3 4 16 Számvitel és Kontrolling 

Business Training, 

Projektmanagement, 

Übungsfirma und Case Studies 

 

2 1 3 1 7 

Gyakorlati üzemgazdaság 

projektmanagement, 

Wirtschaftsinformatik  1+1 1 1+1 1 6 Gazdasági informatika 

Officemanagement und angewandte 

Informatik 3 3 2 
  

8 
Iroda menedzsment és alkalmazott 

informatika 

Recht (Österreichische 

Rechtslage) 

    3 3 Jogi ismeretek (osztrák) 

Recht (Ungarische Rechtslage)     2 2 Jogi ismeretek (magyar) 

Volkswiltschaft (Österreich)     2 2 Közgazdaságtan (osztrák) 

Volkswirtschaft (Ungarn)   2   2 Közgazdaságtan (magyar) 

4. Gesellschaft und Kultur       4. Társadalom és kultúra 

Politische Bildung und 

Geschichte 

(Wirtschafts- und 

Sozialgeschichte) 

2 2 2 2 

 

8 

Politikai képzés és történelem 

(Gazdaság- és társadalomtörténet) 

Geografie (Wirtschaftsgeografie) 1+1 1+1 2   2   6 Földrajz (Gazdasági földrajz) 

Internationale Wirtschafts- und 

Kulturráume 

     
1 

Nemzetközi gazdasági és kulturális 

régiók 

5. Mathematik u. 

Naturwissenschaften 

      5. Matematika és 

természettudományok 

Mathematik und angewandte 

Mathematik 
4 4 4 4 

 
16 Matematika 

Naturwissenschaften 2 
1 

  2 6 Természettudomány = kötelező 

komplex  
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Wochenstunden Stammbereich 32 33 31 31 28 155 Heti óraszám Törzsterület 

Gegenstánde 

 

Heti óraszám 

I. II.     III.      IV.    V. 

Össze

sen 

 

Tantárgyak 

Ausbildungsschwerpunkt   2 2 2 6 Súlyponti képzés 

Seminar(e)   1  2 3 Szeminárium 

    1   Etika 

 1      Művészetek 

  1     Pénzügyi és vállalkozási ismeretek 

 1 1 1 1 1 1 Osztályfőnöki 

Gesamtwochenstundenzahl 35 36 37 35 33 169 Heti óraszám összesen 

 

 

Ügyviteli gyakorlat:  9. évfolyamon 4 óra megfelel: Gyakorlati üzemgazdaság projektmanagement, 10. 

évfolyamon 2,  11. évfolyamon 1 óra  és 12-. évfolyamon 1 óra.  

 

Általános statisztika 10. évfolyamon 3 óra  megfelel üzemgazdaság 9. évfolyamon 3. óra 

 

Pénzügyi alapismeretek, 10 évfolyamon 3 óra , 11. évfolyamon 1 óra és 12. évfolyamon 2 óra, 

megfelel   9. évfolyamon 3 óra üzemgazdaságtan és 11. évfolyamon 3 óra üzemgazdaságtan .  

 

Pénzügy gyakorlat 10. évfolyamon 1 óra és 11. évfolyamon 1. óra megfelel: 10. évfolyamon 

üzemgazdaságtan 2 órának.  

 

Gazdasági és jogi alapismeretek 9. évfolyamon 4 óra, 10. évfolyamon 2 óra megfelel:   9. évfolyam 3 

óra üzemgazdaságtan és 9. évfolyam számvitel és kontrolling 3 óra.  

 

Adózási alapismeretek, adózási gyakorlat 11. évfolyamon 1 óra elmélet  12. évfolyamon  1 óra 

gyakorlat megfelel:  11. évfolyamon 1 óra számvitel és kontrolling és 12. évfolyam 1 óra számvitel és 

kontrolling.  

 

Számviteli alapismeretek, számviteli gyakorlat  10. évfolyamon 2. óra+ 1 óra gyakorlat megfelel a 10. 

évfolyam számvitel és kontrolling óraszámnak.   11. évfolyamon 1 óra + 1 óra gyakorlat megfelel: 

számvitel és kontrolling 2 óra.  12. évfolyamon 1 óra elmélet + 1 óra gyakorlat megfelel,  számvitel és 

kontrolling  2 óra.  
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1.5.6  Felmenő rendszerű Turisztikai szervező, értékesítő  
szakmai követelménye 2018. szeptember 1 

    
9. 10. 11. 12. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy 

kapcsolódása 

4 3 4 7 

140 

2 2 

140 

3 3 

Összesen 7 11 4 6 

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     

11714-16 Turisztikai 

erőforrások 

Turizmus földrajz fő szakképesítés   1   1     1     1 

Kultúr- és vallástörténet fő szakképesítés       1     1     1 

Vendégfogadás fő szakképesítés 1   1           1   

11715-16 Kommunikáció a 

turizmusban 

Üzleti protokoll fő szakképesítés   1   2             

Szakmai idegen nyelv fő szakképesítés 2   2     2     2   

11716-16 Gazdasági 

folyamatok a turizmusban 

Turizmus rendszere fő szakképesítés 1   1               

Marketing fő szakképesítés       2           1 

11717-16 

Infokommunikációs 

technológia a turizmusban 

IKT a turizmusban fő szakképesítés   1   1             

10064-16 Turisztikai 

termékkínálat 

Utazásszervezés fő szakképesítés                     

Turisztikai árualap fő szakképesítés                     

10065-16 Turisztikai 

vállalkozások 

Vállalkozási 

alapismeretek 
fő szakképesítés                     

Turisztikai üzletágak fő szakképesítés                     

11300-12 Szállodai 

adminisztráció 
Szállodai adminisztráció 

52-812-01 

Szállodai recepciós 
            1     2 

11301-12 Szállodai 

kommunikáció 
Szállodai kommunikáció 

52-812-01 

Szállodai recepciós 
            1       

11302-12 Szállodai 

tevékenységek 
Szállodai tevékenységek 

52-812-01 

Szállodai recepciós 
            3     3 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

52-812-01 

Szállodai recepciós 
                    

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
Szakmai 

kommunikáció, 

idegennyelv 
                    

A szakképzési kerettanterv szerint a mellék szakképesítés óraszáma eléri a 3 órát. (kék színnel jelölve) 

A diákok részére felajánlásra kerül:  

-  Mellék szakképesítés heti 3 órában. A szakképzési kerettanterv helyi alkalmazása során a 

tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamok szakmai tantárgyait, azok óraszámait az Nkt. 6. 

mellékletében meghatározott heti időkeret és a tananyagtartalom megtartásával a két évfolyam 

között átcsoportosíthatja 

- Szakmai idegennyelv oktatás (heti 1 órában), Vendéglátás és gasztronómia gyakorlat (heti 2 

órában). A tananyagtartalom megfelel az 5/2018  ITM rendeletben felsorolt szakmai 

követelményeknek.  

 

Az osztály adottságaitól és összetételéből adódóan-függően azonban igény esetén a szakmai tantárgyak 

bármelyikét is választhatják a diákok. Ezen választás mindig a tanév végét megelőzően, a szakmai 

tantárgyakat oktatók és az  osztályfőnök javaslata alapján az igazgató dönt.  

Egy osztályon belül igény és adottság alapján előfordulhat hogy mellék szakképesítést és szakmai 

tantárgyakat is választanak a diákok ha a csoportok a csoport létszám minimális létszámát elérik. 

 

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése esetén a turisztikai képzésben a szakmai kommunikáció, 

idegen nyelv került kiemelten meghatározásra. Az osztály adottságaitól függően azonban magasabb 

évfolyamokon igény esetén a szakmai tantárgyak bármelyike lehet. Ezen választás mindig a tanév végét 

megelőzően, a szakmai tantárgyakat oktatók és az  osztályfőnök javaslata alapján igazgató dönt.  
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5/13 évfolyam 

  

5/13. 

e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 12 19 

Összesen 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. 0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. 2   

11714-16 Turisztikai erőforrások 

Turizmus földrajz     

Kultúr- és vallástörténet     

Vendégfogadás     

11715-16 Kommunikáció a 

turizmusban 

Üzleti protokoll     

Szakmai idegen nyelv 3   

11716-16 Gazdasági folyamatok 

a turizmusban 

Turizmus rendszere     

Marketing     

11717-16 Infokommunikációs 

technológia a turizmusban 
IKT a turizmusban     

10064-16 Turisztikai 

termékkínálat 

Utazásszervezés 5,5   

Turisztikai árualap   8 

10065-16 Turisztikai 

vállalkozások 

Vállalkozási 

alapismeretek 
1   

Turisztikai üzletágak   11 

11300-12 Szállodai 

adminisztráció 
Szállodai adminisztráció     

11301-12 Szállodai 

kommunikáció 
Szállodai kommunikáció     

11302-12 Szállodai 

tevékenységek 
Szállodai tevékenységek     

11500-12 Munkahelyi egészség 

és biztonság 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 
    

Az összes óraszám 31 óra + 4 óra szabadon tervezhető órakeret. Elsősorban olyan szakmai 

tantárgyak választása ajánlott, mely tantárgyak a szakképzési kerettantervben rögzítve vannak, 

vagy az SZVK-ban rögzítetteknek megfelelnek. 

Külső gyakorlatok: 

Felajánljuk a tanulóknak, hogy saját maguk keressenek külső gyakorlati helyszínt, a külső 

képzőhelyeknek lehetőséget biztosítunk portfóliójuk bemutatására a diákoknak. Abban az 

esetben ha sikertelen a keresés eredménye, az intézmény biztosít gyakorlati helyszínt. A 

jogszabályok változásáról tájékoztatjuk a diákokat. 

- Együttműködési megállapodással: a javasolt jegyet beszámítjuk az óraszámnak 

megfelelő arányban az érdemjegybe. 

- Tanuló szerződés esetén: a külső képzőhely javaslatát elfogadjuk 

Amennyiben a javasolt érdemjegy elégtelen, vagy a tanuló részéről aggály merül fel, és a képző 

helyen történő egyeztetés is további kérdéseket vet fel, abban az esetben belső osztályozó  

vizsgát szervezünk, és ez a jegy lesz a végső érdemjegy. 
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1.5.7  Felnőttoktatás  
 

A nappali képzés tanterve alapján, a megfelelő óraszámok arányos betartásával készültek az 

óratervek, melyeknek kialakításánál a következőket vettük figyelembe: nappali tagozatos 

óratervek, időarányosan lebontva éves szakmai óraszámok. Törekszünk rá, hogy a szakmai 

képzéseknél,  szakmai tantárgyak takarják a szabadsávokat. A szabadsáv szakmai tartalmáról a 

munkaközösség dönt, mindig az adott évfolyam adottságait figyelembe véve. Elsősorban olyan 

szakmai tantárgyak választása ajánlott, mely tantárgyak a szakképzési kerettantervben rögzítve 

vannak, vagy az SZVK-ban rögzítetteknek megfelelnek. 

Iskolánk a honlapon keresztül a tanítási év megkezdésekor tájékoztatja a felnőttoktatásban részt 

vevő tanulókat, hogy az adott évfolyam adott félévében hány tanítási órát szervez és milyen az 

órák beosztása.  

Mulasztások: A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 143. § (7) bekezdése szerint az 

iskolának dokumentálnia kell a tanuló tanórai foglalkozáson való jelenlétét, távolmaradását,  

távolmaradásának indokát, továbbá a távolmaradás igazolását.  

Megszűnik a tanulói jogviszony, ha a szorgalmi időszakban húsz tanóránál többet mulasztott 

igazolatlanul.  

Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor és év 

végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsga 

alól felmentés nem adható.  

Javítóvizsga: Ha a nevelőtestület az éves teljesítménye alapján javítóvizsgára utasította a 

tanulót, akkor augusztus (keresztféléves képzésnél január) hónapban javítóvizsgát tehet.  

Ha a javítóvizsgán igazolt okkal nem jelenik meg (a vizsga kezdő napjától számított 1 héten 

belül kell igazolását beadnia), akkor a javítóvizsgát szeptember (keresztféléves képzésnél 

február) hónapban, az igazgató által kijelölt időpontban teheti le.  

Ha a javítóvizsgán elégtelen osztályzatot kap, vagy igazolatlanul nem jelenik meg, 

tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.  

 

Heti két-három alkalommal (kedd, szerda, csütörtök) a délutáni órákban folyik az oktatás. 

Esetenként szombati napon is oktatunk, a diákok igényeit figyelembe véve. A gyakorlatok 

szükség szerint a más napokon és összevonva is történhetnek. A szakképzés színvonalának 

emelésére, külső helyszíneken is zajlanak a gyakorlatok. A helyi tanterveket a szakképzési 

kerettantervekről szóló rendelet alapján készítjük el.  

Külső gyakorlatok: 

Felajánljuk a tanulóknak, hogy saját maguk keressenek külső gyakorlati helyszínt, a külső 

képzőhelyeknek lehetőséget biztosítunk portfóliójuk bemutatására a diákoknak. Abban az 

esetben ha sikertelen a keresés eredménye, az intézmény biztosít gyakorlati helyszínt. A 

jogszabályok változásáról tájékoztatjuk a diákokat. 

- Együttműködési megállapodással: a javasolt jegyet beszámítjuk az óraszámnak 

megfelelő arányban az érdemjegybe. 

- Tanuló szerződés esetén: a külső képzőhely javaslatát elfogadjuk 

Amennyiben a javasolt érdemjegy elégtelen, vagy a tanuló részéről aggály merül fel, és a képző 

helyen történő egyeztetés is további kérdéseket vet fel, abban az esetben belső osztályozó  

vizsgát szervezünk, és ez a jegy lesz a végső érdemjegy.  
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Felnőttoktatás Szakmunkások 2 éves érettségire felkészítő évfolyama.  

Tantárgyi struktúra és óraszámok. 2017. 09.01-től 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

I. (11.) 

Esti tagozat 

II. (12.) 

Esti tagozat 

Magyar nyelv és irodalom  3 3 

Idegen nyelv  3 3 

Matematika  3 3 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 3 3 

Természetismeret 2  

Informatika   2 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 

Magyar nyelv és irodalom  1 1 

Idegen nyelv  1 1 

Matematika  1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 1 1 

Összesen (közműveltségi óraszámok) 18 18 

Az első évben 2 természetismeret, a második évben 2 informatika 

Törvény szerinti: 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

I. (11.) 

Nappali 

tagozat 

II. (12.) 

Nappali 

tagozat 

I. (11.) 
Esti tagozat 

II. (12.) 
Esti tagozat 

Magyar nyelv és irodalom  6 6 3 3 

Idegen nyelv  6 6 3 3 

Matematika  6 6 3 3 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 4 5 3 3 

Természetismeret 2  1  

Informatika  2 2 1 1 

Testnevelés és sport  5 5 – – 

Osztályközösség-építő program 1 1   

Szabadon tervezhető órakeret 3 5 4 5 

Összesen (közműveltségi óraszámok) 35 36 18 18 
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Felnőtt kifutó Turisztikai szervező, értékesítő:  

Tantárgyi struktúra és óraszámok 2017.09.01 

  

5/13. 1/13. 2/14. 

heti óraszám 
heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 7,5 23,5 18,5 12,5 
160 

7 24 

Összesen 31,0 31,0 31,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. 0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. 2         2   

11714-16 Turisztikai 

erőforrások 

Turizmusföldrajz     1,5 1,5       

Kultúr- és vallástörténet     2 1,5       

Vendéglátó ismeretek     1         

Gasztronómia gyakorlata       2       

Szálláshely ismeretek         1   

11715-16 Kommunikáció a 

turizmusban 

Protokoll a gyakorlatban       4       

Üzleti kommunikáció 

gyakorlat 
      1       

Szakmai idegen nyelv  1,5 1,5 12        4 

11716-16 Gazdasági 

folyamatok a turizmusban 

Turizmus rendszere     2         

Marketing gyakorlat       3,5       

Ügyviteli gyakorlat       1       

11717-16 Infokommunikációs 

technológia a turizmusban 

IKT gyakorlata a 

turizmusban 
      2       

10064-16 Turisztikai 

termékkínálat 

Utazásszervezés 2,5         2,5   

Turisztikai árualap 

értékesítése gyakorlat 
  11         8 

10065-16 Turisztikai 

vállalkozások 

Vállalkozási alapismeretek 1         1   

Turisztikai üzletágak 

gyakorlata 
  11         8 

Szállodai kommunikáció 

gyakorlata 
             

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

Az összes óraszám 31 óra + 4 óra  az órakeret (a képzés adottsága miatt, a szakmaiságot 

helyeztük előtérbe). A szakmai tananyag tartalmáról a munkaközösség dönt, mindig az adott 

évfolyam adottságait figyelembe véve. Elsősorban olyan szakmai tantárgyak kerülnek 

választása, mely tantárgyak a szakképzési kerettantervben rögzítve vannak, vagy az SZVK-ban 

rögzítetteknek megfelelnek. 
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Felnőtt felmenő Turisztikai szervező, értékesítő technikus:  

Tantárgyi struktúra és óraszámok - 2018.09.01. 

 

  

5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 12 19 13 15 

160 

12 19 

Összesen 31 28 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. 0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. 2         2   

11714-16 Turisztikai erőforrások 

Turizmus földrajz       4       

Kultúr- és vallástörténet       3       

Vendégfogadás     3         

11715-16 Kommunikáció a 

turizmusban 

Üzleti protokoll       5       

Szakmai idegen nyelv 3   4     3   

11716-16 Gazdasági folyamatok 

a turizmusban 

Turizmus rendszere     2         

Marketing       5       

11717-16 Infokommunikációs 

technológia a turizmusban 
IKT a turizmusban       2       

10064-16 Turisztikai 

termékkínálat 

Utazásszervezés 5,5         5,5   

Turisztikai árualap   8         4 

10065-16 Turisztikai 

vállalkozások 

Vállalkozási 

alapismeretek 
1         1   

Turisztikai üzletágak   11         11 

11300-12 Szállodai 

adminisztráció 
Szállodai adminisztráció               

11301-12 Szállodai 

kommunikáció 
Szállodai kommunikáció               

11302-12 Szállodai 

tevékenységek 
Szállodai tevékenységek               

11500-12 Munkahelyi egészség 

és biztonság 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 
              

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 
 (A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 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!) 

Az összes óraszám:  

14. évfolyam: 31 óra + 4 óra  szabadon tervezhető.  

13. évfolyamon 28 + 3 +4 óra szabadon tervezhető. 

A szakmai tananyag tartalmáról a munkaközösség dönt, mindig az adott évfolyam adottságait 

figyelembe véve. Elsősorban olyan szakmai tantárgyak kerülnek választása, mely tantárgyak a 

szakképzési kerettantervben rögzítve vannak, vagy az SZVK-ban rögzítetteknek megfelelnek. 
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Felnőtt kifutó Parképítő és fenntartó technikus:  

Tantárgyi struktúra és óraszámok - 2016.09.01.  

 

1/13. 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozóan: 
Összesen 15 12 

160 
19 12 

Összesen 27,0 31,1 

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

11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.       2   

10960-16 Vállalkozási, 

kereskedelmi alapok 

Gazdálkodási alapismeretek 1,9         

Gazdálkodási alapgyakorlatok 0,5          

10961-16  

Kertészeti alapismeretek 

Növénytan 1          

Termesztési ismeretek 3         

Termesztési ismeretek gyakorlat   4       

Műszaki alapismeretek 1,5          

Műszaki alapismeretek gyakorlat  3         

10962-16  Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 
Munkavállalói ismeretek       1   

10964-16  

Fásszárú dísznövénytermesztés 

Faiskolai termesztés           

Faiskolai termesztés gyakorlat           

Műszaki ismeretek           

Műszaki ismeretek gyakorlat           

11069-16 Kertfenntartás 

Kertfenntartás 4         

Kertfenntartás gyakorlat   3,5       

Kertfenntartás műszaki ismeretei 1         
Kertfenntartás műszaki ismeretei 

gyakorlat 
  1       

11070-16 Növényismeret 
Növényismeret 5     3   

Növényismeret gyakorlat   3,5       

11072-16 Parképítés 

Kerttechnika       4   

Kerttechnika gyakorlat         4 

Geodézia       1,5   

Geodézia gyakorlat         1 

Parképítés műszaki ismeretei       1   

Parképítés műszaki ismeretei 

gyakorlat 
        1 

11073-16 Kerttervezési 

alapismeretek 

Kerttörténet       1   

Kerttervezés       5   

Kerttervezés gyakorlat         5 

Számítógépes szakrajz gyakorlat         1 

évfolyam heti óraszám éves óraszám 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 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!) 

Az összes óraszám 31 óra + 4 óra  az órakeret (a képzés adottsága miatt, a szakmaiságot 

helyeztük előtérbe). A szakmai tananyag tartalmáról a munkaközösség dönt, mindig az adott 

évfolyam adottságait figyelembe véve. Elsősorban olyan szakmai tantárgyak kerülnek 

választása, mely tantárgyak a szakképzési kerettantervben rögzítve vannak, vagy az SZVK-ban 

rögzítetteknek megfelelnek. 
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Felnőtt felmenő Parképítő és fenntartó technikus osztály:  

Tantárgyi struktúra és óraszámok - 2018.09.01.  

 

    

1/13. 2/14. 

e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

14,4 15 

160 

17 14 

Összesen 29,4 31 

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. fő szakképesítés       0,5   

11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés       2   

10960-16 Vállalkozási, 

kereskedelmi alapok 

Gazdálkodási alapismeretek fő szakképesítés 1         

Gazdálkodási 

alapgyakorlatok 
fő szakképesítés   1       

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 

Növénytan fő szakképesítés 1         

Termesztési ismeretek fő szakképesítés 2         

Termesztési ismeretek 

gyakorlat 
fő szakképesítés   4       

Műszaki alapismeretek fő szakképesítés 1,5         

Műszaki alapismeretek 

gyakorlat 
fő szakképesítés   2       

10962-16 Kertészeti 

munkavállalói ismeretek 
Munkavállalói ismeretek fő szakképesítés 0,9         

11069-16 Kertfenntartás 

Kertfenntartás fő szakképesítés 3         

Kertfenntartás gyakorlat fő szakképesítés   2       

Kertfenntartás gépei fő szakképesítés 0,5         

Kertfenntartás gépei 

gyakorlat 
fő szakképesítés   1       

11070-16 Növényismeret 
Növényismeret fő szakképesítés 4,5     2   

Növényismeret gyakorlat fő szakképesítés   5     2 

11072-16 Parképítés 

Kerttechnika fő szakképesítés       4   

Kerttechnika gyakorlat fő szakképesítés         4 

Geodézia fő szakképesítés       1,5   

Geodézia gyakorlat fő szakképesítés         1 

Parképítés gépei fő szakképesítés       1   

Parképítés gépei gyakorlat fő szakképesítés         1 

11073-16 Kerttervezési 

alapismeretek 

Kerttörténet fő szakképesítés       1   

Kerttervezés fő szakképesítés       5   

 Kerttervezés gyakorlat fő szakképesítés         5 

Digitális tervezés gyakorlat fő szakképesítés         1 
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évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 
(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 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!) 

 

Az összes óraszám:  

14. évfolyam: 31 óra + 4 óra  szabadon tervezhető.  

13. évfolyamon 29,4+1,6 +4 óra szabadon tervezhető. 

A szakmai tananyag tartalmáról a munkaközösség dönt, mindig az adott évfolyam adottságait 

figyelembe véve. Elsősorban olyan szakmai tantárgyak kerülnek választása, mely tantárgyak a 

szakképzési kerettantervben rögzítve vannak, vagy az SZVK-ban rögzítetteknek megfelelnek. 

  



 

 84. 

2. Tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 
 

Az egyes tantárgyak tanulásához az iskola által előírt tankönyveket, taneszközöket és tanulói 

segédleteket − a tanévenként megjelenő, hivatalos közismereti és szakmai tankönyvjegyzékre 

alapozva − a szaktanárok, illetve a munkaközösségek választják ki és határozzák meg. Az adott 

szakterület tankönyvigényét a munkaközösség-vezető egyezteti és állítja össze.  A 

szaktanároknak, illetve a munkaközösségeknek át kell tekinteniük a kínálatot, és a tantervhez 

legközelebb álló tankönyvet, illetve taneszközt kell választaniuk.  A választás során 

felhasználjuk eddigi oktatásban szerzett tapasztalatainkat, figyelembe vesszük diákjaink 

előképzettségét és előnyben részesítjük a helyi tanterveinkhez illeszkedőt. A tankönyveket, 

tanulmányi segédleteket és taneszközöket kiválasztási elvei: 

 

2.1 Tartalmi megfelelés 

– A tankönyv témafeldolgozása, feladatrendszere lefedi-e az adott tantárgy tantervi 

anyagát? 

– A tartalom mennyire korrekt szaktárgyi szempontból? Nincsenek-e benne tárgyi 

tévedések, félreérthető, -értelmezhető tartalmi elemek?  

– Mennyire igényes szemléleti anyagot tár a tanulók elé? 

– Figyelembe veszi-e a korosztály értelmi fejlődésének, megismerőtevékenységének 

életkori jellemzőit, fejlődési, fejlesztési szükségleteit? 

– Milyen tanítási stratégiát képvisel? (pl. közöl, vagy teret ad a felfedezésnek? A 

feladatrendszer beszabályozó, vagy széles körű tanulói tevékenységre, kreatív 

megoldásokra is lehetőséget ad? A készségfejlesztésnek mechanikus, sulykoló 

módját választja, vagy azt összekapcsolja a tényleges készségfejlesztéssel?) 

– Felfedezhető-e valamilyen pedagógiai logika a tankönyv felépítésében (témák, 

feladatsorok építkezése)? 

– Milyen orientációjú a tartalom: ismeretcentrikus, vagy fejlesztésközpontú? A 

feladatok mennyire változatosak tartalom, típus, nehézségi fok, funkció 

tekintetében? 

 

2.2  Formai megfelelés 

– Milyen a tankönyv nyelvi megformáltsága? (pl. milyen az utasítások 

megfogalmazása, a szövegek nyelvi igényessége, a szövegek rövidítésekor nem 

csorbul-e a gondolati tartalom, az irodalmi érték?) 

– Áttekinthetők-e a tankönyvoldalak? Könnyen eligazodik-e a könyv szerkezetében, 

jelrendszerében az adott korosztály? 

– A betűforma, –méret, és –távolság, illetve az egy oldalra kerülő szöveg vagy 

feladatmennyiség megfelel-e a tanulók érzékelő apparátusának, észlelési 

képességének?  

– Milyen az ábrakészlet? (Van-e funkciója? Segíti-e a valóság megismerését, a 

feladatmegoldást, a belső képteremtést, stb.? 

– A tankönyv mérete, súlya, kötése, strapabírása életkorbarát-e? 

 

2.3  Egyéb szempontok 

– A tankönyv önmagában kiszolgálja-e az adott tantárgy helyi tantervébe foglaltak 

tanítását, vagy szükséges kiegészítő taneszköz? 
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– A kiszemelt tankönyv egy évfolyamra szól, vagy több évfolyamra kidolgozott 

taneszköz rendszer eleme? 

– Miféle tankönyvet használtak a tanulók az előző évben, s várhatóan miből fogják 

tanítani őket majd felsőbb évfolyamokon az átvevő tanárok? 

– Feltétlenül szükséges-e a kiszemelt taneszköz a tanulók számára? 

– Mekkora fizikai megterhelést jelent a napi teljes tankönyvszükséglet cipelése a 

gyermekeknek? 

– Mekkora anyagi terhet ró a könyvek megvásárlása a szülőkre? 

 

A szakképzés helyzetéből adódóan külön problémák a tankönyvek, mivel a szakmának való 

megfeleltetés gyorsan változik, ezért sokszor saját jegyzetből, bemutatókból, illetve internetes 

segédanyagból tanulnak a diákok. A szakmai munkaközösség véleményezése alapján kerül 

javaslat a következő évi tankönyvek listája. Előtérbe helyezzük é digitális tananyagokat, hazai 

és külföldi szakirodalmakat. Szükség esetén, sokszorosítjuk a jegyzeteket.  

 

3. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok szabályai  
 

A nemzeti alaptantervben megfogalmazott pedagógiai feladatok fejlesztése szorosan  

hozzátartozik az iskola nevelő-oktató munkájához, mind a tantárgyi, mind pedig a tanórán 

kívüli foglalkozások tekintetében.  

o az önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;  

o a tanulási stratégiák helyes megválasztása: az életkori jellemzők figyelembevétele; az 

ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának 

bemutatása,  

o A kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük.  

o mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait,  

o az egészséges életvitel kialakításához lehetőséget adunk a mozgásigény 

kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás 

fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával,  

o fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat.  

 

A szakképző évfolyamokon fő feladatunk:  

o erősíteni azokat a kompetenciákat, amelyek elősegítik az egyén számára a 

munkaerőpiaci és társadalmi integrációt, valamint az egyéni pálya- és karrierépítés 

tervezését,  

o a továbbtanulásnak és a munkába állásnak gyakorlati kérdéseit tárgyaljuk, s az 

ezekhez szükséges kompetenciák fejlesztését helyezzük előtérbe. Ezzel egyfelől a 

tanulás világából a munkavállalói létbe való átlépést kívánjuk megalapozni, másfelől 

az élet munkavállalással kapcsolatos nehézségeire is igyekszünk felkészíteni.  
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4. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja  
 

A mindennapos testnevelés megvalósítását a Nkt.27.§ (11) szerint az osztályok órarendjébe 

illesztve a kötelező órakeretben valósítja meg. Amennyiben lehetséges, biztosítjuk – a 

törvényben meghatározottaknak megfelelően – 2 óra kiváltását. A meghatározott feltételek 

teljesítése esetén az adott tanév szeptember 1-ig benyújtott kérelme és igazolása után az iskola 

igazgatója határozatban engedélyezheti a tanulónak a 2 óra kiváltását. Amennyiben a mentesítés 

feltételei megszűnnek, a tanuló haladéktalanul köteles bejelenteni az iskolának, és a 

továbbiakban a tanórákon részt venni.  

Könnyített testnevelés, gyógytestnevelés  

Azokat a tanulókat, akik valamilyen szervi betegségük miatt normál testnevelés órán 

nem vehetnek részt, az iskolaorvos, szakorvosi véleményre alapozva, besorolja a 

megfelelő csoportba. Az iskola igazgatója határozatban hagyja jóvá a besorolást.  

• könnyített testnevelés,   

• gyógytestnevelés,  

• foglalkozás alóli teljes mentesítés.  

Könnyített testnevelés csoportba sorolt tanulók: normál testnevelés órán vesznek részt, az 

állapotuknak betegségüknek megfelelő könnyítéssel.  

Gyógytestnevelésre utalt tanulók: ellátása a jogszabályi környezetnek megfelelően történik.  

  

5. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a 

pedagógusválasztás szabályai  
 

A tantárgyválasztás eljárásrendje a szakgimnáziumi képzés esetén a kötelezően 

választható tantárgyakra: 

 A 11. 12., évfolyamon folytatott szakgimnáziumi tanulmányok során az érettségi vizsga-

szabályzatban meghatározott keretek között választható azok a tantárgyak, amelyeket a tanuló 

emelt szinten, közép szinten, vagy fakultatív módon tanulni kíván.  

 

A következő tanévre szóló választható tantárgyak körét a tanulók, a szakmai munkaközösségek 

írásbeli javaslata alapján állítjuk össze, figyelembe véve a Pedagógiai programban 

meghatározott érettségi vizsgatárgyakat és az SZVK-ban meghatározott előírásokat.  

A szakmai munkaközösségek április15-éig írásban tájékoztatják a tanulókat a meghirdetésre 

kerülő választott órák céljáról, tematikájáról, követelményeiről.  A választott órát oktató tanár 

személyéről a tanulók a jelentkezéskor tájékoztatást kapnak, de a tantárgyfelosztás csak a tanév 

elején válik véglegessé. 

A választott órára való jelentkezés írásban, a tanuló és a szülő együttes aláírásával történik, 

legkésőbb május 20-ig. (Az alacsony létszám miatt nem induló választott órára jelentkezett 

tanulók a szorgalmi időszak végéig módosíthatják jelentkezésüket.)  A szülő és a tanuló 

közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással, valamint a 

felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek.  
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 A tanuló, illetve a szülő az adott tanév június 15-ig az igazgató engedélyével írásban 

módosíthatja a tantárgyválasztását,  valamint a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos 

döntését. Módosítás esetén – ha új tantárgy tanulását kezdeményezi a tanuló, a 11. évfolyam 

követelményeiből különbözeti vizsgát kell tennie.  

  

A csoport maximális létszámát a törvények betartásával az igazgató határozza meg a tantárgy 

jellege és a hatékony oktató tevékenység érdekében.  

A választott órán való részvétel a tanítási év végéig kötelező. A választott tanórai foglalkozást 

az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy 

kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.   

 

 

Választható tanórán kívüli foglalkozások  
- Versenyek: közismereti, szakmai, nyelvi versenyek. Kiscsoportos foglalkozás 

keretében történik.  

- Szakkörök: közismeret, illetve szakmai órák szakkörei valamint pedagógusok 

által év elején meghirdetett szakkörök 

- sport: minden évben a testnevelő tanár által szeptemberben meghirdetett 

- Érettségi felkészítőt igény szerint, legalább 12 fő jelentkező esetén szervez az 

iskola közép szinten. 

- Emelt szinten magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, német és 

angol nyelv, informatika tantárgyakból, illetve bármely más tantárgyból 

igényelhető.  

- Korrepetálást igény szerint tarthatnak a szaktanárok.  

- Tehetséggondozás egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás keretében történik.  

- A diákok közösségei által szervezett foglalkozások, programok:   

A szükséges egyeztetéseket (hely, időpont, felügyelet, takarítás) követően az 

osztályok, diákkörök az iskola helyiségében (elsősorban pénteki napokon) 

tanári felügyelettel klubdélutánt, sportfoglalkozást, alkalmi programokat stb. 

szervezhetnek.  

- Szervezett eseti foglalkozások, programok:  

Tanulmányi és szakmai kirándulás, szervezett közhasznú munka, iskolán kívüli 

bármely tevékenységben való csoportos részvétel csak az igazgató 

engedélyével szervezhető.  

 

Pedagógusválasztásra csak különösen indokolt esetben, a foglalkozások jellegének, tárgyi, 

személyi és csoportszervezési feltételeinek figyelembe vételével, egyéni kérelem és elbírálás 

alapján kerülhet.  

 

6. A választható érettségi vizsgatárgyak, továbbá, hogy a tanulók milyen helyi 

tantervi követelmények teljesítése mellett melyik választható érettségi 

vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát  
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Előre hozott érettségit iskolánkban informatikából és idegen nyelvből tehető. Feltételek: 

minimum 4-es vagy 5-ös félévi és év végi átlag, valamint idegen nyelvből osztályozó vizsga 

letétele.  

Kivétel a magyar-osztrák képzés, ahol idegen nyelvből előrehozott érettségi nem tehető. 

Viszont informatikából osztályozó vizsgát nem kell tenni, mivel  az iroda menedzsment 

alkalmazott informatika osztrák szaktárgy teljesítése az informatika tantárgy teljesítésének 

felel meg.  

 

A szakközépiskolai képzésben részt vevő tanuló a pedagógiai programban meghatározott 

tantervi követelmények teljesítése után érettségi vizsgát tehet. Az érettségi vizsgán öt tárgyból 

kell kötelezően vizsgát tenni: 

 

o magyar nyelv és irodalom   

o történelem  

o matematika  

o idegen nyelv (német vagy angol) 

o ágazati érettségi 

- közgazdaság alapismeretek (Közgazdaság ágazat) 

- turisztikai ismeretek (Turisztika ágazatban)  

.  

 

Szakgimnáziumi képzésben részt vevő tanuló a pedagógiai programban meghatározott tantervi 

követelmények teljesítése után érettségi vizsgát tehet: szakgimnáziumban legalább kettő 

vizsgatárgyból lehetővé kell tenni a középszintű vizsgára történő felkészülést. 

Az érettségi vizsgán öt tárgyból kell kötelezően vizsgát tenni: 

 

o magyar nyelv és irodalom   

o történelem  

o matematika  

o idegen nyelv (német vagy angol) 

o ágazati érettségi 

a) képzési ágazatának megfelelő ágazati, 

- közgazdaság alapismeretek (Közgazdaság ágazat) 

- turisztikai ismeretek (Turisztika ágazatban)  

 b) ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgy érettségi vizsgája 

 

A szakmával rendelkező 2 éves érettségire felkészítő évfolyamán: 

o magyar nyelv és irodalom   

o történelem  

o matematika  

o idegen nyelv (német vagy angol) 

Az 5. érettségi tárgy a szakmunkásbizonyítványban megszerzett szakmai tantárgy.  
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7. Érettségi vizsga követelményei 
 

A törvény által meghatározottak szerint a mindenkor aktuális érettségi vizsga 

követelményeknek megfelelően járunk el. 

A jelenlegi, érettségi vizsga követelményei a 2. számú mellékletben olvashatóak. 

 

 

 

8. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérése  
  

A nemzeti köznevelésről szóló törvény (2011. évi CXC.) 80. § (1) bekezdésében foglaltak 

szerint az oktatásért felelős miniszter az országos mérési feladatok keretében gondoskodik a 

nevelési-oktatási intézményekben a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról.  

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a mérés időpontjának és módszerének meghatározását 

a pedagógiai program keretébe rendeli. Ezen túl a mérés végrehajtójának, az adatok 

nyilvántartójának és elemzőjének, a testnevelő tanárokat jelöli meg, akik egyben 

meghatározzák a tanuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket is.  

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata kiterjed az intézmény valamennyi 

nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő évfolyamára.  
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Mellékletek:  

1. Magyar-osztrák képzésről határozatok 
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2. Jelenlegi érettségi vizsgakövetelmények 

 

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

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak 

 

Az alábbi linken érhetőek el a 2016/2017 tavaszi érettségik 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/friss_hirek/erettsegi_kovetelmenyek_

valtozasai20160627.pdf 

 

Az alábbi linken érhetőek el a 2017/2018 tavaszi érettségik 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2018tavaszi_vizsgaidoszak/2018tavasz_nyi

lvanos_anyagok1 

 

Az alábbi linken érhetőek el a mindenkor aktuális tudnivalók  

https://www.oktatas.hu         Érettségi vizsgák fül 

 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/friss_hirek/erettsegi_kovetelmenyek_valtozasai20160627.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/friss_hirek/erettsegi_kovetelmenyek_valtozasai20160627.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2018tavaszi_vizsgaidoszak/2018tavasz_nyilvanos_anyagok1
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2018tavaszi_vizsgaidoszak/2018tavasz_nyilvanos_anyagok1
https://www.oktatas.hu/
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Soproni Szakképzési Centrum Porpáczy Aladár Szakképző Iskolája 
Kollégiuma és Általános Művelődési Központja   
Cím: 9431 Fertőd, Madách sétány 2/D.   OM: 203051        

Tel./Fax: 99/537-162;  web: www.porpaczy.hu,  e-mail:  porpaczy@porpaczy.hu 
  Soproni Szakképzési Centrum címe: 9400 Sopron, Virágoskert utca 7.  Iskolánk kódja: 082105 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollégium nevelési terve 

 

  

http://www.gymsmoamk.hu/
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1. KOLLÉGIUMUNK PEDAGÓGIAI ARCULATA 

Pedagógiai programunk átdolgozását, kiegészítését a törvényi, jogszabályi változások, a 

társadalmi elvárások, valamint a diákság igényeinek módosulása indokolja. A korrekciónál az 

alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:   

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt, Az 59/2013. (VIII.9) EMMI rendeletet 

a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról,  

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról,  

A 22/2013. (III.22.) EMMI rendeletet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról.  

 

Kollégiumi nevelési programunk az iskola nevelési programján alapul, azt szolgálja, közös 

pedagógiai értékrendet valósít meg. Felvállalja azt a plusz feladatot is, hogy nagyobb teret és 

időt kell biztosítania a gyermekekkel való, korosztályoknak megfelelő egyéni bánásmódnak, 

hangsúlyosabbá kell tennie a pedagógia nevelési oldalát. Mindezt az értékrendet egyben a 

szülői értékrenddel is egyeztetnie kell. 

 

Óriási a kollégium felelőssége abban a tekintetben, hogy a gyermeken keresztül hatással van a 

családra is, illetve a családi értékrend visszahat a kollégiumi értékrendre.   

A kollégiumi nevelésnek harmonizáló, szintetizáló szerepe van az iskola, a család és a külső 

társadalmi közeg hatásai tekintetében. 

Nevelőtestületünk a kollégiumhasználók elvárásaihoz igazodva közvetíti a valódi értékeket. 

Pedagógiai programunk vállalja a NAT és a kollégiumi nevelés kompatibilitását. 

Szemléletében, nevelési céljaiban integrálja a múlt megőrzendő hagyományait és a mai 

információrobbanásos világban élő ifjúság szükségleteit. 

Szervezeti struktúránk, az irányított nevelési folyamat, a cselekvésrendszer a kollégiumi 

funkcióknak alárendelve hatékonyan törekszik a pedagógiai programban megfogalmazott célok 

megvalósítására. 

Programunk, céljaink, tevékenységrendszerünk figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, az 

eltérő előképzettségű, az eltérő neveltségi szintű, különböző érdeklődésű tanulók igényeit. 

 

2. HELYZETFELTÁRÁS- ÉS ÉRTÉKELÉS 

A kollégium adatai:  

Neve: Soproni Szakképzési Centrum Porpáczy Aladár Szakképző Iskolája, 

Kollégiuma és Általános Művelődési Központ Kollégiuma 

Címe: 9435 Sarród, Kossuth L.u.58. 

Alapfeladata: Soproni Szakképzési Centrum Porpáczy Aladár Szakképző 

Iskolája, Kollégiuma és Általános Művelődési Központ intézményben tanuló 

vidéki diákok kollégiumi ellátása  

Kiegészítő feladatok: Szabad szálláskapacitás hasznosítása  
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Tárgyi feltételek: 

Intézményünk kollégiumi célra épült 1983-ban, amely akkor minden szempontból korszerűnek 

számított. Jelenleg azonban az időközben végrehajtott fejlesztések ellenére sem tud versenyezni 

egy mai kor igényeinek megfelelő új épülettel. Mind ezek mellett azonban kollégiumunk 

biztonságos, barátságos, tiszta és alapvetően kielégítő feltételeket biztosít. 

A kollégium 1 két szintes épületből áll: Címe: 9435 Sarród, Kossuth L. u. 58.  

 

A szobákban 3-4 diák elhelyezésére van lehetőség. Az épületben mindegyik emeleten és 

szárnyon, 1-1 vizesblokk van. Az épületben az első és a második emeleten, mindegyik szárnyon 

1-1 felszerelt teakonyha biztosítja a kiegészítő étkezés lehetőségét. A diákok felfrissülését és 

kikapcsolódását szolgálja a földszinten lévő infraszauna. A földszinten található tesz-vesz 

helyiség a turisztikai képzéssel összefüggő ételkészítési gyakorlatot, valamint a 

gyógynövényismeretet teszi lehetővé. 

A nevelők részére a második emeleten lévő nevelői szoba lett kialakítva.  

A földszinten a porta előtti részen van a közösségi helyiség.  A kollégium parkosított udvarral 

rendelkezik.  

A bútorzat folyamatos cseréje történik. A helyiségek dekorálása a benne lakó diákok feladata. 

Fő szempont az otthonosság, és az állagmegőrzés.  

A melegvízellátás energiaellátásának egy részét az idei évtől napelemek biztosítják. 

 

Tanulói összetétel: 

 

A kollégium az iskolában tanuló középiskolás fiú és leány tanulók részére egyaránt biztosít 

ellátást. Életkor tekintetében a 14 évestől a 20 év feletti érettségi utáni szakképesítést szerző 

tanulóig szintén igen színes a paletta. 

A különböző diákösszetétel miatt sokszínűség mutatkozik a neveltségi szintben, a tanulmányi 

munkában megnyilvánuló motiváltságban, az érdeklődési körben egyaránt. Ehhez 

differenciáltan kell megválasztanunk a pedagógiai módszereket, a nevelőtanári munka kiemelt 

feladatait. 

 

 

A kollégiumi tagság feltételei, a felvétel rendje: 

 

A kollégiumba való felvételről az oktatási – nevelési igazgatóhelyettes egyeztetésével az iskola 

igazgatója dönt. 

a) Az iskolába felvett tanuló minden esetben jelentkezhet kollégiumba felvétel ügyben. 

b) A gyámhatóság által kezdeményezett felvételt soron kívül teljesíteni kell, az állami 

gondozott gyermek felvétele, ha azt a törvényes képviselő kezdeményezi, kötelező. 

Ha a jelentkezők száma meghaladja az elhelyezési lehetőséget, akkor az oktatási-nevelési 

igazgatóhelyettes egyeztetésével az iskola igazgatója dönt az alábbi szempontok szerint:  

 

 A tanuló bejárásának lehetősége 

 Tanulmányi eredménye, magatartása 

 Közösségi tevékenysége 

 A szülők anyagi helyzete 

 

A tagsági viszony 1 tanévre szól, melyet minden esetben írásban kell kérvényezni. 
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3. A KOLLÉGIUM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE: 

 

A kollégium vezetési struktúrája az alábbiak szerint épül fel:  

A kollégium az oktatási – nevelési igazgatóhelyettes irányítása alá tartozik, tanulószám alapján 

meghatározott csoportszámokkal számolva.  

 

 

A nevelőtestület: 

 

A kollégium nevelőtestületét az oktatási – nevelési igazgatóhelyettes kollégiumi nevelőtanárok, 

és a pedagógiai felügyelő alkotják. Létszámuk meghatározásánál a törvényi előírásokat, 

valamint a kollégium munkarendjét kell figyelembe venni. A nevelők munkájukat a munkaköri 

leírásban foglaltak szerint, az oktatási- nevelési igazgatóhelyettes és az osztályfőnöki 

munkaközösség-vezető irányításával végzik.  

 

A nevelőmunka alapelvei: 

 nevelőmunkánk az iskola nevelési programján alapul 

 az oktatási törvény és a belső szabályok által meghatározott 

lehetőségeket biztosít 

 tiszteletben tartja a gyermeki jogokat 

 egységes nevelőtestületi követelményeket közvetít 

 

A tanulókkal való foglalkozás szervezésének elvei: 

 az alapvető emberi szabadságjogok tiszteletben tartása 

 demokratikus és humanista elvek a tanulóközösségek, valamint az egyéni 

tanulói igények figyelembevétele 

 a szülői elvárások figyelembevétele 

 az iskolával történő hatékony együttműködés 

 

 

 

4. INFORMÁCIÓÁRAMLÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 

FÓRUMAI, CSATORNÁI AZ INTÉZMÉNYEN BELÜL ÉS KÍVÜL 

 

Nevelőtestülettel:  

  

A nevelőtestületi értekezlet, nevelőtestületi munkaértekezlet   

  

Szülőkkel:  

  

Az oktatási és nevelői igazgató helyettes által tartott szülői értekezlet évente egyszer az új 

kollégisták szülei számára 

  

Az iskolai fogadóórák, az iskolai fogadóórákhoz és szülői értekezletekhez kapcsolódóan,  
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Vezetői, csoportvezetői megkeresések levélben, telefonon, tájékoztatás honlapon; a kollégiumi 

rendezvényekre történő eseti meghívás.  

5. NEVELÉS  

Diákjaink életkoruk meghatározó szakaszában hétköznapjaik nagy részét családjuktól távol, 

kollégiumi környezetben töltik, ezért óriási feladatunk és felelősségünk van abban, hogy 

személyiségük jó irányba fejlődjön.  

  

Tanulóink a szülői házból különböző viselkedéskultúrával és neveltségi szinttel érkeznek a 

kollégiumba. Évek óta tapasztaljuk, hogy ez a neveltségi szint sok esetben egyre alacsonyabb. 

Ennek oka részben a társadalmi problémákban keresendő. Felmérések bizonyítják, hogy egyre 

több a munkanélküli, anyagi gondokkal küszködő szülő. A megélhetési gondok miatt kevesebb 

idő marad gyermekeik nevelésére, a kollégiummal való kapcsolat tartására, erősítésére.   

 

Elégedettséggel tölt el bennünket, hogy diákjaink az illemtan alapjaival tisztában vannak 

(köszönés, megszólítás, bemutatkozás).  

A társas érintkezés bonyolultabb szabályait csoportfoglalkozásokon dolgozzák fel. A nevelés 

területén a szociális készségek fejlesztése (empátia, tolerancia, konfliktuskezelés, vita, 

szervezőkészség) folyamatos feladatot jelent nevelőtestületünk számára.  

A kollégiumi életforma segíti a társadalmi együttélés szabályainak elsajátítását, a másság 

elfogadását, a toleráns, segítőkész magatartás kialakulását. 

 Tevékenységrendszerünk és a diákközélet fórumai lehetőséget kínálnak arra is, hogy diákjaink 

megtanulják saját és társaik érdekeinek a képviseletét, fejlesztve ez által kommunikációjukat, 

együttműködési készségüket és szervező képességüket. 

 

Ezeken túlmenően kollégiumunk kiemelten három nevelési területet tart fontosnak, amelyek a 

kollégiumi élet mindennapjaiba szervesen beépültek. Az egyik a környezeti nevelés, mely 

magába foglalja a szobarend megkövetelését éppúgy, mint a berendezések, eszközök 

megóvását. 

Kiemelkedő feladatot vállal intézményünk abban is, hogy a rendszeretet a tanulók körében 

belső igénnyé váljon. Ezt minden évben jutalmazzuk a Mikulás által kiosztott Tiszta szoba 

rendes diák -!”címmel. 

 

Az egészséges életmódra nevelés szintén áthatja mindennapi munkánkat. A kollégium 

napirendje a diákok helyes szokásrendszerének és időbeosztásának kialakításában is fontos 

szerepet tölt be. Az egészségnevelési délután változatos és sokrétű programjai az 

ismeretszerzést és az egészség megőrzését is szolgálják. 

 A helyes táplálkozást, valamint a hétköznapi gyógynövények ismeretét és azok használatát a 

földszinten működő Tesz-Vesz szoba konyhája és gyógynövényes tanterme biztosítja. 

A fenntarthatóság, környezettudatosságra való neveléssorán meg kell tanulniuk, hogy az 

erőforrásainkat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen használják fel. 

Megemlékezünk a Víz, Föld világnapjáról és energiatakarékossági lehetőségeket nyújtunk 

számukra az Energiatakarékossági világnapon. 
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6. A TANULÓK MINDENNAPI ISKOLAI FELKÉSZÜLÉSÉNEK 

SEGÍTÉSE, TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA, 
HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ  

Kollégiumunk egyik legfontosabb feladata a tanulók iskolai tanulmányainak segítése, a 

szakmaszerzésre, az érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra való felkészülés 

támogatása. Intézményünk jó személyi és tárgyi feltételrendszerével hozzájárul ahhoz, hogy 

diákjaink választott iskolájukat a lehető legjobb eredménnyel elvégezhessék. A délutáni tanulás 

nyugodt feltételeinek megteremtése, az ismeretszerzéshez rendelkezésre álló feltételrendszer, 

(internethozzáférés, számítógépterem használata) a diákok egymástól való tanulása, az együtt-

tanulás lehetősége olyan intézményspecifikus többletek, amelyek a tanulási sikerek és az 

otthonról hozott hátrányok leküzdésének előfeltételei. 

 A napi 2,5 órás szilenciumon kívül további tanulási időt is biztosítunk azoknak, akik a 

másnapra való felkészülést ez idő alatt nem tudják befejezni. 

 

A tanárok a kora délutáni óráktól késő estig a diákok rendelkezésére állnak a felzárkóztatásban, 

a tehetséggondozásban. A diák akarata, szorgalma, együttműködési készsége azonban 

mindenkor feltétele az eredményes munkának.  Gyengén teljesítő tanulóink a szobában való 

tanulás lehetőségétől elesnek, részükre kötelező tanulóhelyeket jelölünk ki.  

 

Kompetenciák fejlesztése 

 

A kollégiumi nevelés lehetőségein belül az elvárásoknak megfelelő kompetenciák, készségek, 

képességek fejlesztésére törekszünk.  

Segítünk a követelményeknek megfelelő készségek, attitűdök elsajátításában.   

 

A fejlesztés helyszínei: 

- csoportos foglalkozások 

- egyéni foglalkozások 

- kulturális események 

- a napi tevékenység területei 

 

A fejlesztés területei: 

1. kommunikációs kompetencia 

o szóbeliség 

o írásbeli információk értelmezése 

o forráskezelés 

 

2. személyes és társas kompetenciák 

o önértékelés 

o nyitottság 

o empátia 

o önfejlesztés 

o pozitív gondolkodás 

o környezettudatosság 

o egészségtudatosság 

o társadalmi érzékenység 

o felelősségérzet 

o döntésképesség 
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7. GYERMEK - ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM  

Nevelési feladataink között külön említést érdemel a hátrányos helyzetű tanulókkal való 

foglalkozás, törődés, annál is inkább, mivel egyre nő a különböző hátránnyal érkező diákok 

aránya kollégiumunkban. Elsősorban sok-sok egyéni beszélgetés révén térképezzük fel 

hiányosságaikat, hátrányaikat, és határozzuk meg a további teendőket. Az egyéni 

foglalkozásokon tudatos kultúraközvetítést végzünk, kollégiumi, társadalmi beilleszkedésüket 

segítjük.  

  

A különböző magatartási problémák kivédésében a csoportvezetők az osztályfőnökökkel napi 

kapcsolatban vannak.  Az iskola oktatási nevelési igazgató helyettese indokolt esetben az 

illetékes önkormányzat gyermekvédelmi szakemberénél kezdeményezi a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás folyósítását, illetve rendkívüli szociális segély kiutalását a 

megszorult családok támogatására.  

 

8. KÖZÖSSÉGI ÉLET, HAGYOMÁNYŐRZÉS- ÉS ÁPOLÁS, 
DIÁKÖNKORMÁNYZATI MUNKA  

A programokat, tevékenységeket a tanulók igényeinek és érdeklődési körének megfelelően 

alakítjuk, ebben nagy szerepet vállal a kollégiumi diákönkormányzat. 

Az iskolai Világörökség tantárgy kiegészítéseként nagy hangsúlyt fektetünk térségünk 

kulturális örökségére, a hagyományok megismertetésére és felelevenítésére. (pl.: népi játékok, 

pitesütés, birsalmasajt készítése) 

Az ünnepeinkről való megemlékezések (advent, karácsony, újév, húsvét, pünkösd) mellett az 

iskola különféle rendezvényein (Tökfesztivál, Szakmák éjszakája), kulturális eseményeken és 

az egyéb megemlékezéseken való részvétel színesíti a kollégiumi foglalkozások palettáját. (pl.: 

Állatok világnapja, Október 6. emléknapja, Halottak napi megemlékezés, Halloween napi 

bolondozás, A magyar kultúra napja, a Víz a Föld és az Energiatakarékosság világnapja, 

Nemzetközi Nőnap, Pedagógusnap, a végzősök búcsúztatója)  

 

9. A SZABADIDŐS ÉS A KÖTELEZŐEN BIZTOSÍTANDÓ 
FOGLALKOZÁSOK RENDSZERE, SZERKEZETE 

59/2013.(VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 

3.§4.§ és 1-3. számú melléklet együtt: alapprogram, Nkt. 28. §. 

 

A törvényi előírásoknak megfelelően kollégiumi csoportonként heti 24 órában szervezzük 

meg a foglalkozásokat. 

Ide tartoznak a felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő 

egyéni vagy csoportos foglalkozások, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozás, 

a szabadidő eltöltését szolgáló egyéb foglalkozások, a tanulókkal való törődést és gondoskodást 

biztosító egyéni foglalkozások, valamint a kollégiumi közösségek működésével összefüggő 

csoportos foglalkozások. 
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8.1 Felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy 

csoportos foglalkozás (14 óra/hét) 

 

A tanulást segítő foglalkozások az alábbi foglalkozásokon való részvétellel teljesíthetők: 

 

Rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás. 

 

A tanulóink kollégiumi csoportonként a csoportvezetők irányítása mellett  

 

hétfőtől - csütörtökig naponta (4x3 foglalkozás= 12 óra) 

17:15-18:45 h-ig  

20.00-20.45 h-ig 

tanulást felkészülést segítő foglalkozásokon vesznek részt. A felkészülés csoportos  

és egyéni formában a csoportvezetővel egyeztetett módon történik. 

 

Csoportvezetői foglalkozások (heti 1 foglalkozás) 

 

Csoportvezetői foglalkozás: Heti rendszerességgel, a csoportvezető nevelőtanárok az év 

elején kialakított „Csoportfoglalkozási Munkaterv” alapján tartják foglalkozásaikat. 

A kollégiumi csoportok csoportvezető nevelőtanárok irányítása mellett vesznek részt a 

kollégium életében. Aktuális csoportfoglalkozások keretében tájékozódnak a kollégiumi és 

iskolai eseményekről, feladatokról, illetve e keretek között szervezett foglalkozások alkalmával 

fogalmazzák meg javaslataikat a kollégiumi élet szervezésével kapcsolatban. 

 

Tematikus csoportfoglalkozások a jelen rendeletben előírt témakörök, időkeretek és 

szervezési keretek figyelembevételével a „Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja” 

tartalmazza a tematikus csoportfoglalkozások előírt témaköreit, annak követelményeit, idő-és 

szervezési kereteit.  

 

A tematikus csoportfoglalkozások kerettervét a Pedagógiai Program tartalmazza, amelyet vagy 

a csoportvezetői foglalkozások keretében vagy a felkészítő foglalkozások terhére kell 

megszervezni. 

 

Tehetséggondozás, lemorzsolódás csökkentése heti 1 foglalkozás 

 

A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások közül a kollégisták heti 1 óra szabadon 

választott foglalkozáson kötelesek részt venni. 

 

 

8.2 A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások (heti 4 foglalkozás) 

 

 

A kollégiumban a lehetőségeinket és a tanulók igényeit figyelembe véve szervezünk a 

szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozásokat, amelyeken a tanulók választásuk szerint 

kötelesek részt venni. 

 

A foglalkozások tömbösítve is megtarthatók. A foglalkozások szervezésekor az alábbi 

szempontokat részesítjük előnyben: 
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A szabadidős foglalkozásokon szerepet kap  

 az egészséges és kulturált életmódra nevelés, (Teaház; szauna; 

kirándulások) 

 az önellátás képességének fejlesztése,  

 a diáksport,  

 a természeti környezet megóvása, ápolása, 

 virágkötészet, dekorációk elkészítése 

 vállalkozói és gazdasági ismereteket feldolgozó és fejlesztő 

foglalkozások, (felkészülés versenyekre) 

  felkészülés kollégiumi rendezvényekre, (Mikulásnap; Valentin-nap; 

október 6-i megemlékezés, gyertyagyújtás; Magyar Kultúra Napja; 

gólyaavató; nőnap;  

 felkészülés iskolai rendezvényekre, (Tökfesztivál; karácsonyi műsor; 

Porpáczy-napok; Világörökség nap; Szakmák éjszakája; ballagás; 

Pedagógus nap) 

 kulturális tevékenységek, (helyi és megyei szavalóverseny; színház, 

mozi; koncert; a helyi könyvtár által szervezett előadások látogatása) 

 

 

Ezen szabadidő foglalkozások köre: 

 Hímzőkör 

 Életmód és kézműves klub 

 Sport, játék és rekreáció 

 Filmklub 

 

 

 

 

8.3 A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások (heti 5 foglalkozás) 

 

A személyes törődést biztosító foglalkozások keretében lehetőség nyílik arra, hogy a 

kollégisták egyéni problémáikat feltárják és ezek megoldására a pedagógus tanácsot adjon. 

 

 

8.4 A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások (heti 1 foglalkozás) 

 

Kollégiumi diákfórumok, kollégiumi gyűlések, kisebb közösségek szerinti megbeszélések. A 

közösségi foglalkozás a kollégiumi csoportok számára: általános kollégiumi, iskolai élethez 

kapcsolódó csoportfoglalkozás, elsősorban a kollégiumi csoport életével kapcsolatos feladatok, 

tevékenységek, események megbeszélése, értékelése. 

 

 

Kollégiumunkban a kötelező és a szabadon választható heti időkeret 

  
Foglalkozás 

Heti 

óraszám 
Megjegyzés 
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Kötelező 

Felkészítő foglalkozás/Szilencium 
4x3=12 óra 

  

Tematikus foglalkozás/ 

Csoportvezetői foglalkozás 

1 óra 

kollégiumi 

csoportfoglalkozás 

kerettervéből vagy 

önállóan összeállított 

program alapján 

   

Kötelező 

szabadon választott, de kötelező 

foglalkozás - tehetség gondozás, 

lemorzsolódás csökkentése 

1 óra  

összesen   
14 óra   

Szabadon 

választható 

foglalkozás 

(1 választása 

kötelező) 

Szabadidő eltöltését szolgáló 

csoportos foglakozás  

4 óra 

Egyéb választható 

kollégiumi foglalkozás 

(szakkör, tanulmányi, 

szakmai, kulturális 

verseny, házi bajnokság, 

diáknap stb.) 

A tanulókkal való törődést és 

gondoskodást biztosító egyéni 

foglalkozás 

5 óra   

A kollégiumi közösségek 

működésével összefüggő 

csoportos foglalkozás 

1 óra 

  

összesen 
 

10 óra 
 

Mindösszesen   
24 óra 

  

    

10. CÉLMEGHATÁROZÁS: 

 

Kollégiumunk pedagógiai célja: 

 biztos háttér megteremtése 

 a felzárkóztatás, a tehetséggondozás ideális feltételeinek megteremtése 

 a demokratizmus tanulása, mikrotársadalmi környezetének biztosítása 

 

Kollégiumunk nevelési folyamatának célja: 

 szilárd erkölcsi alapokkal rendelkező, az önálló életvezetésre alkalmas, 

 önmenedzselési képességgel bíró, 

 szociálisan érzékeny, toleráns, nyitott, kiegyensúlyozott, 

 határozott jövőképpel, biztos értékrenddel rendelkező, 

 önmagával és környezetével szemben igényes, 

 innovatív, harmonikus személyiség kialakítása és fejlesztése 

 

Részcéljaink: 
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 az eredményes tanulmányi munka színvonalának megőrzése és emelése 

 a hátrányos helyzetű tanulókkal való fokozott egyéni törődés 

 a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése 

 a szociális viselkedés szabályainak elsajátíttatása 

 az egészséges életmódra nevelés 

 a szabadidő tartalmas eltöltésének megtanítása 

 környezetünk védelme, ápolása 

 nemzeti értékeink, kulturális és történelmi hagyományaink ismerete 

 a társadalmi beilleszkedés elősegítése 

 reális társadalomkép kialakítása 

 

Korosztályokra lebontott célok:  

13-14. életév: 

 az önellátás képességének kialakítása 

 helyes tanulási készségek kialakítása 

 beilleszkedés, megfelelő kapcsolatrendszer létrehozása 

15-16. életév: 

 önmegismerésen alapuló önnevelés 

 önálló egyéniség fejlesztése 

 az egészséges életmód igényének kialakítása 

 a káros szenvedélyekkel szembeni helyes magatartásmód 

17-19. életév: 

 önálló ismeretszerzés képességének kialakítása 

 az önnevelésen alapuló, önmagát fejleszteni tudó személyiség alakulása 

 konstruktív életvezetés elsajátítása 

 önmenedzselési képesség 

 

 

11. FEJLESZTÉSI TERVEK: 

A kollégium a közoktatási rendszerben speciális helyet elfoglaló szolgáltató intézmény, mely 

pótolja, kiegészíti a családi és iskolai nevelést, sajátos eszközeivel fontos szerepet tölt be a 

tankötelezettséget bejárással teljesíteni nem tudó, vidéki gyermekek és ifjak nevelésében 

oktatásában, hozzájárulva esélyegyenlőségük megteremtéséhez. 

 

Feladatunk, hogy  

 kollégistáinkat humánus, biztonságos, szeretetteljes légkörben neveljük,  

 személyiségüket fejlesszük, képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelően 

tehetségüket kibontakoztassuk, 

 iskolai tanulmányikat segítsük,  

 önképzési, sportolási, művelődési lehetőségüket biztosítsuk,  

 öntevékenységüket, együttműködési készségüket, önállóságukat, és felelősség 

tudatukat fejlesszük. 

 

 

Pedagógiai tevékenységeink tartalma: 
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 a tanulás, a tanulás tanítása 

 az önképzés 

 a szellemi és fizikai rekreáció 

 szabadidős tevékenység 

 sport tevékenység 

 kulturális tevékenység 

 közéleti és társadalmi tevékenység 

 

 

12. FŐBB CÉLKITŰZÉSEK  

A kollégiumi nevelés célja: a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek 

felhasználásával a tanulók szocializálódjanak, kiegyensúlyozottan és egészségesen fejlődjenek, 

tanuljanak. Munkánk egyik feladata a környezettudatos nevelés. Ebbe beletartozónak érezzük 

a hagyományaink tiszteletét, a bennünket körülvevő természet sokoldalú megismerését a 

természet adta lehetőségek kihasználását, az élhető és hosszan fenntartható életvitel kialakítását 

a felnövekvő nemzedékben. 

 

 Felzárkóztatás, a tehetségek gondozása, a pályaorientáció segítése 

A lemaradókat korrepetálásokkal segítjük, szakköri lehetőséget nyújtunk 3. idegen 

nyelv tanulására, lehetővé tesszük az egyes szakmák, hivatások megismerését, a 

pályaválasztást, illetve a választott életpályára való felkészítést. 

 

 A közösségi értékrend és a normarend fejlesztése 

A kollégium, mint közösségi helyszín a nevelési folyamat során hangsúlyt helyez a 

pozitív közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek fejlesztésére. 

A családi életre történő nevelésre. 

 

 

 Az egészséges és kulturált életmódra nevelés 

A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a 

megfelelő életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, 

tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása. 

 

 Az önismeret fejlesztése, a korszerű világkép kialakításának segítése 

A korszerű kapcsolat és tevékenységrendszer szervezésével fejlesztjük az önismeretet. 

A természeti és társadalmi ismeretek bővítésével, művészeti élményekkel segítjük a 

világban való tájékozottság és szociális azonosságtudat fejlődését. 

 

A tanév hétköznapi aktualitásait figyelembe véve, előre meghatározott sorrendben alakítjuk ki 

az éves feladatainkat. 

 

 

Szeptember 
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Új diákok beilleszkedésének segítése. 

Tanulócsoportok kialakítása. 

Ismerkedés a helyi nevezetességekkel. 

Őszi gyümölcslékészítés. Almáspite sütés 

Táblajáték versenyek 

 

Október  

Megemlékezünk az Állatok Világnapjáról  

Gyertyát gyújtunk október 6-án a helyi temetőben 

Szakköri foglalkozások beindítása.  

Gólyák avatása.  

Tökfesztiválon való részvétel. 

Megemlékezés október 23.-i forradalomról. 

Világjárók klubjának látogatása. 

A kemence gyakoribb használata. 

 

November  

Aktuális ünnepekről való megemlékezés.  

Táblajátékok, csocsó és ping-pong verseny.  

Kollégiumi fejtörő. 

Iskolai nyíltnapra való készülés. 

Kollégiumi fűszerkert és a kollégiumi park gondozása. 

Világjárók klubjának látogatása. 

Csoportokban folyó tanulmányi munka ellenőrzése.  

 

December  

Mikulás ünnepség, ajándékvárás.  

Adventi és karácsonyi előkészületek.   

Karácsonyi ünnepség.  

Tanulmányi munka ellenőrzése. 

Világjárók klubjának látogatása. 

 

Január  

A Magyar Kultúra Napjáról való megemlékezés. 

Immunerősítés a téli hónapokra. (csira, búzafűlé) 

Barátságsütemény készítése 

Az első félév értékelése.  

 

 

Február  

Keresztrejtvényfejtő verseny  

Farsangi ünnepség.  

Rajzverseny. 

 

Március  

A fűszerkert koratavaszi munkái. 
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Fűszervaj készítés. 

Megemlékezés a Víz világnapjáról.  

Verseny szervezése a Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap alkalmából. 

Kirándulás a Fertődi Kastélyparkban és a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban 

Látogatás a hegykői Csipkemúzeumban.  

Megemlékezés az aktuális ünnepekről.  

Nőnapi köszöntés. Kastélylátogatás 

 

Április  

A Föld Napján környezetünk takarítása. 

Szakmák éjszakáján való részvétel. 

Egészségdélután a kollégiumban. 

Búcsúzás a végzős kollégista tanulóktól.  

A Porpáczy-napok előkészületei, és az azon való részvétel.  

 

Május  

Végzős diákok búcsúztatása. 

Kirándulás, séták, strandlátogatás. 

Világjárók klubjának látogatása. 

A tanulmányi munka ellenőrzése. 

Világörökségi napon való részvétel. 

 

Június  

A tanév zárása.  

Pedagógusok köszöntése. 

A nyár veszélyeire való felkészítés. 

Útmutató az útipatika összeállításához. 

 

 

13. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA 
ALAPJÁN VÉGZETT TEMATIKUS FOGLALKOZÁSOK TERVEZETE 

(59/2013. (VIII. 9.) EMMI RENDELET 2. SZ. MELLÉKLETE SZERINT): 

Témakörök 

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. Testi és lelki egészségre nevelés 
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8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

10. Pályaorientáció 

11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

12. Médiatudatosságra nevelés 

 TÉMAKÖR 9.évf. 10.évf. 11.évf. 12.évf 13.évf 

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 2 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 36 nevelési héttel (a 12-13-14. évfolyamon 31 nevelési héttel), ezen belül 

minden héten egy kötelező 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 felkészítő foglalkozások 

terhére szervezzék meg. 
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A tanulás tanítása 
 

Évfolyam Óra Téma 

0. és 9. 1. A kollégiumi tanulás jellemzői: 

A tanulás fogalma 

A hatékony tanulás néhány jellemzője 

A tanulószobai és egyéni tanulás 

Tanulás csoportban 

A segítő tanulás 

Az ismeretek ellenőrzése, kikérdezése 

Mit tudok a tanulásról? c. teszt 

Önvizsgálat 

2. A tanulás külső, belső feltételei, motiváltság, helyes időbeosztás, időterv, 

taneszközök, tennivalók sorrendje 

3. Különböző Tanulási módszerek 

(jegyzetkészítés, vázlat, lényegkiemelés…) és technikák (felmondás, 

magnó…) és a hozzájuk kapcsolódó tanulási stílusok. 

A tanulás motivációi, stratégiai, gátjai. 

A tanulási technikák fejlődése. 

Tanulás az információs korszakban. 

10. 1. A tanulást segítő módszerek 

A pihenés jelentősége. 

Relaxációs technikák, meditáció. 

2. Az információfeldolgozás fázisainak (anyaggyűjtés, rendszerezés, 

értékelés, közlés) technikáinak (irodalomjegyzék, jegyzetelés, cédulás 

vázlat) elsajátítása a gyakorlat segítségével. 

11. 1. A különböző dokumentumfajták (elsősorban a sajtótermékek, 

audiovizuális dokumentumok) szerepe az élet egyéb területein 

2. Önművelés számítógéppel. 

Rádió, televízió, videó, DVD műsorok és reklámok. 

12. 1. Az érettségi rendje, követelményei, az érettségire való felkészülés 

módszerei (tételvázlat, tételkifejtés, teszt és esszé feladatok, szóbeli 

felelet…) gyakorlása valóságközeli szituációban 

 2. A felvételi rendje, követelmények, a felkészülés módszerei, felvételi 

feladatsorok 

13. 1. Felkészülés az osztrák érettségire.  

Módszerek, gyakorlatok. 
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Az erkölcsi nevelés 

 
Évfolyam Óra Téma 

0. és 9. 1. Az ember, mint értékelő és erkölcsi lény I. 

Általános megközelítésben elbeszélgetés az erkölcsről. 

Mi az erkölcs? 

Történelem és erkölcs / Korok és erkölcsök 

2. Az ember, mint értékelő és erkölcsi lény II. 

Elbeszélgetés az alapvető emberi értékekről. 

10. 1. Felelősség és kötelességtudat 

Az emberi szabadság korlátai. 

Szabályok, törvények szerepe. 

2. Felelősség és kötelességtudat 

Szabadság és szükségszerűség 

11. 1. A munka megbecsülése, alapvető erkölcsi fogalmak 

A munka szerepe az emberré válásban 

A munka szerepe az egyén életében 

A tanulás fontossága. Munkanélküliség 

2. A munka megbecsülése, alapvető erkölcsi fogalmak 

Alapvető erkölcsi fogalmak: 

mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a 

korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás, az empátia, 

a szociális érzékenység. 

12. 1. Alapvető emberi jogok, jelenkorunk problémái. Diszkrimináció, 

Esélyegyenlőség 

Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata; az ENSZ alapokmánya 

13. 1. Alapvető emberi jogok, jelenkorunk problémái 

Abortusz, eutanázia, halálbüntetés, öngyilkosság 

 

 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 
Évfolyam Óra Téma 

0. és 9. 1. Szűkebb környezetünk megismerése.  

2. Nemzeti szimbólumaink, hagyományaink ápolása. 

10. 1. A magyar múlt Eszterházához kötődő nagy eseményei. 

2. A magyar kultúra kiemelkedő egyéniségei. Az anyanyelv összekötő 

szerepe. 

11. 1. Magyar történelem, magyar sors: a hazaszeretet pillérei. 

2. Aktuálpolitikai kérdések: a hazaszeretet ma. 

12. 1. A nemzettudat legfontosabb összekötő kapcsolata: a nyelv 

13. 1. Az egyetemes emberi jogok. Az erkölcsi döntés képessége, a 

gondolkodás és a szabad akarat. 
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Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 
 

Évfolyam Óra Téma 

0. és 9. 1. Az egyén jogai. 

2. Állampolgári szabadságjogok. 

10. 1. Az egyén jogai. 

2. Gazdasági, szociális, kulturális jogok. 

11. 1. Egyén jogai. 

2. Az állampolgárok egyenjogúsága. 

12. 1. Az állam tevékenységében részvételt biztosító jogok. 

13. 1. A társadalmi egyenlőség. 

2. Állampolgári kötelezettségek. 

 

 

 

 

Önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
 

Évfolyam Óra Téma 

0. és 9. 1. Ki vagyok én?  

Az önismeret szükségessége 

10. 1. Az önismeret első szintje: adottságaink és képességeink 

11. 1. Az önismeret második szintje: történeti szint, milyen élmények hatottak 

ránk, hogyan befolyásolják a viselkedésünket, vajon a cselekedeteink 

megfelelnek-e vágyainknak? 

12. 1. Az önismeret harmadik szintje: a társas szint, hogyan tudunk megfelelni a 

társas elvárásoknak? 

13. 1. Személyiségfejlesztés önismereti ablakkal. /Johari ablak/ 

 

 

Testi és lelki egészségre nevelés 
 

 

 

Évfolyam Óra Téma 

0. és 9. 1. Hozd magad formába! Az egészséges táplálkozás pillérei 

2. Változatos, kiegyensúlyozott étrend. Táplálékpiramis 

10. 1. Teljes kiőrlésű gabonák és azok egészségügyi hatásai 

2. Miért fogyasszunk elég fehérjét? 

11. 1. Kerüljük a zsíros ételeket! Amit a koleszterinről tudni kell. 

2. Igyunk sok folyadékot! Ásványvizeink sokfélesége 

12. 1. A stressz hatása az emésztésünkre. Mire ügyeljünk az étkezésünknél. 

 2. Zöldfűszer ismeret és azok alkalmazása. Gyógynövények a 

hétköznapokban. 

13. 1. Amit a halakról tudni kell. 

 2. A hasmenés és a székrekedés okairól és a kezeléséről 
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A családi életre nevelés 
 

 

Évfolyam Óra Téma 

0. és 9. 1. A család szerepe, jelentősége az egyén életében. 

Alapvető fogalmak tisztázása, Mi a család, miért van rá szükség? 

Hogyan alakult ki, és miként változott az idők folyamán? 

Mik az alapvető jogok és kötelezettségek a családban? 

10. 1. Együttműködés és felelősségvállalás a családban. 

A családtagok helyzete a családon belül. 

Kapcsolattartás a nagyszülőkkel, a rokonokkal. 

2. Együttműködés és felelősségvállalás a családban. 

Családi munkamegosztás. 

11. 1. Szexuális kultúra, párkapcsolatok, családtervezés. Párkapcsolatok 

kialakítása.  

Biztonságos szex, szexuális úton terjedő betegségek. 

2. Szexuális kultúra, párkapcsolatok, családtervezés. Családtervezés. 

12. 1. Konfliktusok a családban Konfliktushelyzetek kialakulása. 

2. Konfliktusok a családban  

A konfliktushelyzetek kezelése, megoldása. 

3. Konfliktusok a családban  

Elszakadás a családtól, önálló életkezdés. 

13. 1. Élet a családban 

A házimunkák célszerű tervezése. 

2. Élet a családban 

A család szükségletei. 

3. Élet a családban 

Háztartással kapcsolatos ügyintézés. 

 

 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 
 

 

 

Évfolyam Óra Téma 

0. és 9. 1. Ökológiai lábnyom 

2. A helyes komposztkészítés 

10. 1. Szelektív hulladékgyűjtés 

2. A zajszennyezés 

11. 1. A levélszemét és az adathalászás 

2. Energiatakarékossági világnap. Energiatakarékossági tippek. 

12. 1. Tudatos vásárlás és fogyasztás. 

2. Miért vásároljunk helyi termékeket? 

13. 1. Amit az E számokról tudni kell. 

2. Környezetvédelmi logók és jelentésük. 
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Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
 

 

Évfolyam Óra Téma 

0. és 9. 1. Társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás. 

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet. Fogalmak tisztázása: 

Mi a hátrányos helyzet? Mi a halmozottan hátrányos helyzet? 

2. Társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás. Fogyatékkal élők.  

A testi fogyatékosság típusai 

Az értelmi fogyatékosság típusai 

10. 1. Társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás. 

A határainkon kívül élő kisebbségbe szorult magyarok problémáinak 

ismerete, a velük való közösségvállalás. 

2. Társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás. 

Gyermekes családok, nyugdíjasok. 

11. 1. Önkéntes feladatvállalás másokért 

Az önkéntesség fogalma és formái, értéke, jelentősége. 

Önkéntes munka lehetősége a kollégiumban és tágabb környezetünkben. 

2. Önkéntes feladatvállalás másokért – Mentes Mihály Idősek Otthona 

Intézménylátogatás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Gondviselés Háza  

12. 1. Összetartás és együttérzés 

Egyéni felelősség és a közös felelősségvállalás egymásra hatása. 

13. 1. Összetartás és együttérzés – Mentes Mihály Idősek Otthona 

Intézménylátogatás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Gondviselés Háza  

 

Pályaorientáció 

 
Évfolyam Óra Téma 

0. és 9. 1. Az önismeret jelentősége, önéletrajz, milyennek látod magad? Játékos 

önismereti feladatok; Mi kell az önéletrajzba? 

2. Külső és belső tulajdonságaink: Azt (nem) szeretem magamban. 

Önmagunk bemutatása verbális és nonverbális formában 

Önismereti teszt 

10. 1. Szakmák és a betöltésükhöz szükséges képességek, adottságok, 

különböző életpályák bemutatása Iskolánk által nyújtott szakképzések, 

Milyen képességek, adottságok szükségesek az elvégzésükhöz? 

2. Milyen adottságok szükségesek különböző szakmákhoz, én milyen 

vagyok? Önismereti teszt 

11. 1. Reális énkép a pályaválasztásban I. Kérdőív: Mit szeretek csinálni? 

Erősségeim- kritikus pontjaim. Pályaválasztási teszt 

2. Reális énkép a pályaválasztásban II. Képességeik, készségeik fejlesztése. 

Pályaválasztási lehetőségek felismerése, mérlegelése. 

12. 1. Tájékozódás a pályaválasztási dokumentumokban 

Tanulmányozás, hasznos tanácsok 

2. Álláskeresés, Állásinterjúk. Munkahelyi feladatok és elvárások 

Önéletrajz írása, felkészülés a munkába állásra. A munkavállaló jogai, 

kötelességei. 

13. 1. Munkaerő-piaci lehetőségek ismerete. Hiányszakmák, túlképzés. 

2. Folyamatos tanulás, önképzés, pályamódosítás Elbeszélgetés a témáról 
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Gazdasági és pénzügyi nevelés 
Évfolyam Óra Téma 

0. és 9. 1. A gazdaság működésének kialakulása és alapjai 

Család, a család szerkezete. Családi gazdálkodás. 

Alapfogalmak, alapelvek. 

A háztartások szükségletei. A háztartások forrásai. 

2. A családi gazdálkodás:  

Hogyan költik el jövedelmüket a háztartások? 

Egyéni és családi erőforrásokkal való gazdálkodás. 

A családi pénzkezelés formái. 

10. 1. A banki műveletek megismerése.A pénz, mint eszköz.  

A pénzintézetek szerepe. Egyéni bankolás.  

Tudatos banki kliens.Folyószámla, bankkártyák, pénzkímélő fizetési módok. 

2. A banki műveletek megismerése. Banki betétek, hitelek. 

Teljes Hiteldíj Mutató (rövidítve THM) 

Egységes betéti kamatmutató (EBKM) 

11. 1. A vállalkozás lényege alapvető formája és működési módjuk. 

Vállalkozási formák. A sikeres vállalkozó ismérvei. Vállalkozói ötlet, jövőkép, 

erőforrások feltérképezése. 

2. A vállalkozás lényege alapvető formája és működési módjuk. A vállalkozás 

indításának folyamata, marketing feladatok. 

12. 1. Munkaügyi dokumentumok elkészítése. Munkaszerződés 

2. Vállalkozási ismeretek, alapdokumentumok.  

Vállalkozói szerződés. Árajánlat 

 3. Vállalkozási ismeretek, alapdokumentumok.Üzleti terv. 

13. 1. A vállalkozó pályázatot ír.  

Miért van szükség egy vállalkozásnak új pályázatokra? 

2. A vállalkozó pályázatot ír. Pályázatírás folyamata. 

 3. A vállalkozó pályázatot ír. Kész pályázat tartalmi és formai elemei. 

Benyújtás, elbírálás, megvalósítás. 

 

Médiatudatosságra nevelés 
 

Évfolyam Óra Téma 

0. és 9. 1. A média társadalmi szerepe. Sajtótörténet címszavakban 

Ismerkedés a hagyományos médiával. 

Ismerkedés az elektronikus médiákkal (internet, stb.) 

10. 1. A reklám és a fogyasztás összefüggése Az elektronikus médiák használata. Reklámok 

hatásainak bemutatása.  

Milyen a jó reklám? Reklámkészítés 

11. 1. A médiatartalmak és a valóság összefüggése. 

Jogszabályok, etikai előírások ismertetése a hagyományos média és az internet használat 

esetében. 

Aktuális hírek, cikkek a média világából. Mennyi lehet a valóságtartalma 

12. 1. Az internet használatának szabályai, a helyes etikai magatartás és felelősség. Netikett. 

Az adatbiztonság szabályainak, megteremtési lehetőségeinek ismertetése. 

Facebook, és egyéb közösségi oldalak előnyei és árnyoldalai 

13. 1. Az internet- és a számítógépfüggőség veszélyei 

Az internet- és játékfüggőség kialakulása, jelei. Az internetfüggőség az egész család 

problémája. 

Számítógépfüggőségi teszt kitöltése. Értékelés 

Leszokás. Mit tehetünk a számítógépfüggőség ellen? 
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BEVEZETÉS  

 

2018. május 25-én hatályba lépett az új Uniós adatvédelmi rendelet. A szakmában általában GDPR 

rövidítéssel jelölt (General Data Protection Regulation) rendeletet az Európai Unió és az Európa 

Tanács a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok kezelési szabályairól alkotta, betartása 

minden uniós szervezetnek és intézménynek az európai jogharmonizációból fakadó kötelezettsége. 

Az iskolánk átgondolta az adatkezelési gyakorlatát, a személyes adatok kezelésének kérdéseit, és az 

uniós elvárásoknak meg nem felelő adatkezelési gyakorlatot megszüntette. Az adatkezelési 

gyakorlatunkat úgy szabályoztuk, és a gyakorlatban úgy alakítottuk, hogy az megfeleljen mind a 

magyar jogszabályoknak, mind a GDPR előírásainak. Ez a megfelelési elvárás természetesen 

szabályozó rendszerünk átalakítását, kibővítését vonja maga után. 

Iskolánk, a kezelt személyes adatokat  (gyermekek, tanulók, pedagógusok, munkavállalók, partnerek, 

stb.) a GDPR előírásai szerint, valamint a magyar adatkezelési törvények szerint kezeli. 

Adatkezelési szabályzatunkat úgy alakítottuk ki, hogy a szabályozás követhető és egyértelmű, az 

érintettek és az olvasók számára világos legyen. Az adatkezelési szabályzat nevelőtestületi 

elfogadását megelőzően az Nkt. 43. § (1) bekezdésében előírt véleményezési jogot biztosítottuk a 

szülői szervezetnek és a diákönkormányzatnak, a véleményezési jog gyakorlásáról a szabályzat 

záradékai között az érintett szervezetek nyilatkoztak. 

Az adatkezelési szabályzat megfontolt, alapos, sorról sorra történő áttekintése, a szükséges 

átalakítások elvégzése nélkülözhetetlen feladat az alábbi szempontok következetes 

alkalmazásával: 

 adatkezelési szabályzatunk a pedagógiai program mellékleteként (az iratkezelési 

szabályzat mellékleteként) jelenik meg 

 a jogszabályi hivatkozások 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 

(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

 a Közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

35/2005. (XII.29.) Korm. rendeletet 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
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1. AZ ADATKEZELÉS TÍPUSAI  

 

Iskolánkban két jogcímen kezelik a tanulóikra, dolgozóikra és esetleges egyéb személyekre 

vonatkozó adatokat:  

 jogszabály által elrendelt adatkezelési kötelezettség teljesítésére 

 az intézmény vagy a tanuló/szülő érdeke miatt, de nem jogszabályi elrendelés alapján 

Az iskolában a kezelt bármely személyes adatokkal kapcsolatban mindent jogszabályi elrendelés 

(kötelezettség) alapján kezel az intézmény.  

 

1.1 Tanulók kezelése 

 

Az iskolánk a köznevelési törvény 41.§ (4) bekezdésének elrendelésére alapozva kezeli az általa tárolt 

tanulói személyes adatok szinte mindegyikét, hiszen a szóban forgó szakasz elrendeli az alábbi tanulói 

adatok intézményi nyilvántartását: 

41. § (4) A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván: 

a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, 

tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár 

esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma, 

b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 

c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 

d) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok 

da) felvételivel kapcsolatos adatok, 

db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, 

df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, 

dh) mérési azonosító, 

e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 

ea) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, 

eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 

vizsgaadatok, 

ec) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok, 

ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

ee) a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 
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eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, 

f) az országos mérés-értékelés adatai. 

  

A köznevelési törvény (a továbbiakban általában az Nkt. rövidítést használjuk) 41. §-a (8) és (9) 

bekezdése, alapján a további adatkezelés  a tanulói adatok kezelése érdekében. 

Nkt. 41. § (8) A gyermek, a tanuló 

a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási 

rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-

oktatási intézmények egymás között, 

c) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a 

nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének, a 

tanulószerződés alanyainak vagy ha az értékelés nem az iskolában történik, az iskolának, 

iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, 

d)  diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a diákigazolvány 

elkészítésében közreműködők részére 

továbbítható. 

Nkt. 41. § (9) A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a 

jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához 

szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye 

és a kedvezményre való jogosultsága. 

 

 

1.2 Alkalmazottak kezelése  

 

Az alkalmazotti, munkavállalói adatok kezelése a köznevelési törvény és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény (a továbbiakban: Kjt.) adatkezelési felhatalmazása alapján. Az Nkt. 41. § (6) 

bekezdésében elrendeli, hogy „A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a 

foglalkoztatással, a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az 

állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e 

törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz 

kötötten kezelhetik.” 

 

Törvényi háttér 

Nkt. 44.§ (5): a tanulók személyes adatainak kezelhetősége a KIR-ben 

Nkt. 41.§ (4) a tanulók személyes adatainak iskolai kezelhetősége 

Nkt. 44.§ (7): a munkavállalók személyes adatainak kezelhetősége a KIR-ben 

Kjt. 83/B.§: a közalkalmazottak (és más köznevelési intézményben foglalkoztatott munkavállalók) 

nyilvántartható adatai – a közalkalmazotti alapnyilvántartás 

Nkt. 44.§ (14): a munkavállalók adatainak továbbítására történő felhatalmazás a KIR és az 

intézmények között 

Nkt. 41.§ (6): a munkavállalók személyes adatainak intézményi kezelhetősége 

 az egyházi és magán fenntartásban működő intézmények számára az Nkt. 41.§ (2) rendeli 

el a Kjt. szerinti közalkalmazotti alapnyilvántartás használatát 
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1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

kiemelten a Kjt. 83/B. § (1)  A munkáltató a közalkalmazottról az e törvény 5. számú mellékletében 

meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartásának vezetéséről (a továbbiakban: közalkalmazotti 

alapnyilvántartás). Az 5. számú mellékletben nem szereplő körben – törvény eltérő rendelkezésének 

hiányában – adatszerzés nem végezhető, ilyen adatot nyilvántartani nem lehet.  

 

 

1.3 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre 

 

A közalkalmazottak nyilvántartása a 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

figyelembe véve, az alábbi adatokat kezeljük: 

a Közalkalmazott 

I. 

- neve (leánykori neve) 

- születési helye, ideje 

- anyja neve 

- TAJ száma, adóazonosító jele 

- lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma 

- családi állapota, gyermekeinek születési ideje 

- egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

II. 

- legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi) 

- szakképzettsége(i) 

- iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott 

munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai 

- tudományos fokozata, idegennyelv-ismerete 

III. 

- a korábbi, 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok 

megnevezése, 

- a munkahely megnevezése, 

- a megszűnés módja, időpontja 

IV. 

- a közalkalmazotti jogviszony kezdete 

- állampolgársága 

- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte 

- a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok 

V. 

- a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele 

- e szervnél a jogviszony kezdete 

- a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEOR-száma 

- címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai 

- a minősítések időpontja és tartalma 
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VI. 

- személyi juttatások 

VII. 

- a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama 

VIII. 

- a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű 

áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 

IX. 

A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai (41. § (1)-(2) 

bek.). 

 

A köznevelési törvény 44. § (7) bekezdése rögzíti, hogy az Oktatási Hivatal a KIR rendszerében 

nyilvántarthatja az alábbi adatokat: 

Az alkalmazott (munkavállaló): 

a) nevét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát, 

b) születési helyét és idejét, 

c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát, 

d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a 

diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-

szakvizsga, PhD megszerzésének idejét, 

e) munkaköre megnevezését, 

f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

g) munkavégzésének helyét, 

h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, 

i) vezetői beosztását, 

j) besorolását, 

k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

l)  munkaidejének mértékét, 

m) tartós távollétének időtartamát, 

n) lakcímét, 

o)  elektronikus levelezési címét, 

p) előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési 

kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül 

pa) a szakmai gyakorlat idejét, 

pb) esetleges akadémiai tagságát, 

pc) munkaidő-kedvezményének tényét, 

pd) minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített határidejét, 

pe) minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a minősítő 

vizsga és a minősítési eljárás időpontját és eredményét, 

pf) az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját, megállapításait. 

 

 

Egyéb más adatra vonatkozóan, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény így rendelkezik: 
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3.§ 3. különleges adat:  

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos 

vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre 

vonatkozó személyes adat, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 

személyes adat. 

5. § (2) Különleges adat a 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha… az 

adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul. 

 

1.4 Az intézménnyel jogviszonyban nem lévő személyek adatainak kezelési 

problémái 

Az intézményhez nem tartozó személyekhez és azokat – adott esetben akár szándékán kívül 

is kell kezelni az intézménynek. Például: egy külső személy benyújt az intézménybe egy 

önéletrajzot annak reményében, hogy információt adva magáról pedagógus vagy más 

munkakört tölthet be. Ha pedig az intézményi fenntartó pályázatot hirdet, akkor a fenntartó 

felhívására nyújtja be a pályázó személyes adatait. Az utóbbi esetben a pályázati kiírásnak 

tartalmaznia kell olyan kötelező elemet, amely szerint a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a 

pályázatban és az annak részét képező önéletrajzban, erkölcsi bizonyítványban szereplő 

adatokat a pályázat elbírálása érdekében kezelheti a pályáztató.  

 

2. TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEK 

 

Az osztályfőnökökkel, az osztályfőnöki munkaközösséggel is egyeztetni kell tehát arról a 

kérdésről, hogy vannak-e az iskola adatkezelési gyakorlatában a tanulókra, pedagógusokra 

vonatkozóan kezelt, az érintettek egészségi állapotára, táplálkozási igényeire, vallására, stb. 

vonatkozó adatok (ezek többsége jellemzően ráadásul különleges adatnak minősül). 

Amennyiben vannak ilyenek, ezekről gondos listát kell készíteni. Meg kell találni annak a 

módját, hogy az ilyen adatok kezelésekor az érintett szülők (nagykorú tanulóknál maguk a 

tanulók) hozzájárulásukat adják az adatkezeléshez. 

Az iskolai mindennapokban a pedagógusok, osztályfőnökök is gyakran „kezelnek” 

személyes, sőt esetenként különleges adatokat jogszabályi felhatalmazás nélkül pl. akkor, 

amikor tanítványaikat osztálykirándulásra, táborozásra, projektoktatásra viszik, és megkérdezik 

az osztályban, hogy kinek van ételallergiája, kinek kell biztosítani lisztmentes táplálkozást, 

esetleg van-e az osztályban vegetáriánus étkezést igénylő tanuló. Amennyiben ezek 

valamelyike előfordul, a pedagógus máris különleges adatokat kezel. Ezért az ilyen és ehhez 

hasonló adatok kezelését megelőzően minden esetben be kell szerezni a tanuló szülőjének az 

adatkezeléshez történő (szóbeli vagy írásbeli) hozzájárulását. Amennyiben ez a hozzájárulás 

nincs a pedagógus birtokában, akkor a különleges adatokat nem kezelheti. 
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A beiratkozás alkalmával rövid írásos tájékoztatást adunk át a szülőknek, amelyben 

tájékoztatjuk azokról a személyes vagy (ritkán) különleges adatokról, amelyeket az iskola vagy 

a tanuló érdekében kezelni fogunk. A tájékoztatóban feltétlenül szerepeljen az, hogy 

amennyiben a szülő ehhez az adatkezeléshez nem kíván hozzájárulni, akkor ezt (pl. az 

osztályfőnöknek, az adatvédelmi tisztviselőnek) jelezheti. A tájékoztatásról szóló iratot 

aláíratjuk a szülővel. A másodpéldány a szülőnél marad. 

Azoknál a tanulóknál, akik a GDPR hatályba lépése előtt is tanulói voltak az iskolának 

(azaz nem most iratkoztak be) ugyanezt a módszert követhetjük az adatkezeléshez történő 

hozzájárulás beszerzésére.  Minden szülő (és tanuló) számára elektronikus üzenetet küldünk a 

digitális napló révén, amelyben leírjuk azt, hogy milyen adatokat kívánunk kezelni a fenti 

adatkörből. Tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy amennyiben (és ameddig) nem jelenti be azt, 

hogy a levélben közölt személyes adatok nyilvántartásához nem járul hozzá, az intézmény 

kezelni fogja a szóban forgó adatokat. A tájékoztatóban arról is rövid tájékoztatást kell adnunk, 

hogy a szülő bármikor kérheti az adatkezelés megszüntetését. Külön figyelünk az esetlegesen 

kezelendő különleges adatokra. Különleges adatot nem kezelünk az e bekezdésben leírt 

elektronikus tájékoztatásra alapozva, azt csak személyes információátadást vagy szülői 

nyilatkozatot követően kezeljük. 

Az első őszi szülői értekezleten rövid és világos tájékoztatást adunk a szülőknek a nem 

jogszabályi felhatalmazás alapján kezelni kívánt adatok köréről, és kérjük a szülőket, hogy a 

tájékoztató iratot írják alá abban az esetben, ha hozzájárulnak az iratban szereplő adatok 

intézményi kezeléséhez. 

 

Ha az intézmény honlapján tanítványainkat, a pedagógusokat, a szülőket ábrázoló olyan 

fénykép jelenik meg, amelyen a szereplők (vagy egy részük) azonosíthatóan felismerhető, a 

fénykép megjelenése akkor lehetséges:  ha a beiratkozáskor, és/vagy az első szülőértekezleten 

minden szülővel aláíratunk egy olyan tartalmú nyilatkozatot, amely hozzájárulást biztosít az 

iskolai eseményeken készült közzétételre.  Ennek a nyilatkozatnak olyan kell lennie, hogy az 

iskola honlapján történő nyilvánosságra hozáshoz amíg az iskolában tanulói jogviszonnyal 

rendelkeznek a diákok (18 év alattiak) esetében szülői aláírás mindenképp szerepeljen. Célszerű 

a szülőkkel is ugyanezt aláíratni.  

Ezen szabályzatban a kezelt tanulói és dolgozói adatok felsorolásán túl, tehát rendelkezünk  

az intézmény honlapján kezelt, az iskolai eseményeken készült fényképekről, és lehetővé 

tesszük azt, hogy bármely szülő vagy tanuló úgy nyilatkozzék, hogy nem járul hozzá egy adott 

rendezvényen vagy általában az iskolai eseményeken készült fényképeknek a honlapon történő 

megjelentetéséhez  (általánosabban a saját fényképének mint adatnak a kezeléséhez). 

A kezelt adatok gondos elkülönítés alapján, hogy az adatot jogszabályi felhatalmazás vagy 

az érintett hozzájárulása révén kezeljük. Az adatkezelési szabályzat megalkotására vonatkozó 

jogszabályi előírást: 

Nkt. 43. § (1) A köznevelési intézmény iratkezelési szabályzatában, ha ilyen készítése nem 

kötelező, a köznevelési intézmény SzMSz-ének mellékleteként kiadott adatkezelési 

szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és - továbbítás intézményi rendjét. Az 

adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az adatkezelési szabályzat 



125 
 

elkészítésénél, módosításánál nevelési-oktatási intézményben a szülői szervezetet és az iskolai, 

kollégiumi diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. Adattovábbításra a köznevelési 

intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az általa meghatalmazott vezető vagy 

más alkalmazott jogosult. 

Adatvédelmi tisztviselő 

A GDPR által előírt adatvédelmi tisztviselő megbízásával és feladatkörével a Soproni 

Szakképzési Centrum mint fenntartó hivatott intézkedni.  .  

Ha iskolánk adatkezelési gyakorlatát vagy egy konkrét adat kezelését egy diákunk, egy 

szülő, egy pedagógus vagy egy intézményünkkel kapcsolatba került külső személy kifogásolja, 

akkor „adatvédelmi incidens” történik, amelyet az adatvédelmi tisztviselőnek kell kezelnie. 

Ennek érdekében az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit a Soproni Szakképzési 

Centrum hivatott kezelni. Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az intézményvezetőnek 

tartozik felelősséggel. 

További adatvédelmi incidens bejelentési hely: https://www.naih.hu/ 
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1.SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ IRATOK 

Kéretlenül benyújtott önéletrajz 

A kéretlenül benyújtott önéletrajzokban azonban ez a nyilatkozat sohasem szerepel, ezért 

pályázatként vagy kéretlenül az intézmény számára megküldött önéletrajzokban szereplő 

adatokat az intézmény a leírásban meghatározott időtartamig kezelheti a pályázat elbírálása 

vagy a pedagógus jövőbeni esetleges alkalmazása érdekében. Azonban az adatokat az 

önéletrajzot benyújtó személy erre utaló magatartása alapján kezeli az intézmény, és 

információt kell adni arról, hogy az intézményhez benyújtott kérelmére az adatkezelést 

megszünteti az intézmény. 

E-mail címek kezelése 

Ha az iskola igazgatója, vezetői vagy pedagógusai az iskola szerverén működő vagy akár külső 

szerveren futó (Google, Yahoo, Freemail, Gmail stb.) levelezőrendszert használnak, és 

számukra ismeretlen személyektől elektronikus leveleket kapnak, akkor a levelezőrendszer 

tárolja az üzenetet küldő e-mail címét, és az üzenetben bizonyára szereplő nevét, esetleg 

lakóhelyét vagy más személyes adatát. Amint az iskola vezetője, pedagógusa, iskolatitkára ezt 

a levelet megkapja, a levelezőrendszer rögzíti az üzenetet, és a küldő személy adatait. Ha a 

címzett válaszol is az e-levélre, akkor az eredeti üzenetküldő adatai a címtárban is rögzítésre 

kerülnek. Tehát az intézmény vezetői, pedagógusai és dolgozói számára küldött elektronikus 

üzenetek küldése esetén magát az üzenetküldést úgy értelmezzük az intézmény, hogy az 

üzenetküldő hozzájárul e-mail címének, nevének és az üzenetben közölt esetleges adatainak 

kezeléséhez. Amennyiben az üzenetküldő azt kéri, akkor a  rögzített néhány nap időtartamon 

belül elektronikus üzenetet a címzett törli, és a levelezőrendszer címtárában is megsemmisíti a 

hozzá tartozó névjegyet. 

 

Elektronikus napló 

A köznevelési jogszabályok nem tartalmazzák az e-naplók belépési adatainak kezelhetőségére 

történő felhatalmazást. Tekintettel arra, hogy az elektronikus naplókhoz való hozzáférés 

biztosítása érdekében az intézménynek kezelnie kell minimálisan a tanuló nevét, oktatási 

azonosítóját, az e-naplóhoz szükséges azonosítóját (login), valamint a belépéshez szükséges 

jelszót, az intézmény olyan személyes adatokat kezel, amelyre nincs törvényi felhatalmazása. 

A megoldás ismét az előzőekhez hasonlóan közzétett adatkezelési tájékoztatás, amely 

információkat ad az e-naplóhoz történő hozzáférési adatok kezeléséről. E tájékoztatásnak 

rögzítenie kell, hogy ezeket az adatokat a tanulói jogviszony megszűnését követő – mondjuk – 

egy éven, egy hónapon belül törli az intézmény. Ez a tájékoztatás nem tartalmazhat azonban 

olyan leírást, amely lehetővé tenné a tanuló vagy a szülő számára azt, hogy ne járuljon hozzá a 

belépési kódok intézményi kezeléséhez. Ebben az esetben ugyanis az iskola nem tudná 

teljesíteni a tanuló hiányzásával, osztályzataival, a vele kapcsolatos dicséretek és 

elmarasztalások közlésével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeit.   
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET: ONLINE BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT, 

IGAZGATÓI UTASÍTÁS 

 

Soproni Szakképzési Centrum Porpáczy Aladár Szakképző Iskola,  
Kollégiuma és Általános Művelődési Központja   
Cím: 9431 Fertőd, Madách sétány  2/D   OM: 203051        

Tel./Fax: 99/370-918 ; web: www.porpaczy.hu,  e-mail:  porpaczy@porpaczy.hu 
  Soproni Szakképzési Centrum címe: 9400 Sopron, Virágoskert utca 7.  Iskolánk kódja: 082105 

 

 

 

Soproni SZC Porpáczy Aladár Szakképző Iskolája, 

Kollégiuma és Általános Művelődési Központja 

 

 

ONLINE BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 
IGAZGATÓI UTASÍTÁS 

Érvényes: 2017. szeptember 1. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gymsmoamk.hu/
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1. ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ ÉS BIZTONSÁGOSABB TECHNOLÓGIA 

HASZNÁLAT  

1.1. A szabályzat célja és hatóköre 

1.1.1. Lehetséges megállapítások:  

A Soproni Szakképzési Centrum Porpáczy Aladár Szakképző Iskolája, Kollégiuma és Általános Művelődési 

Központja  (a továbbiakban SSZC Porpáczy iskolája hiszi, hogy az online biztonság (eBiztonság) alapvető 

része a gyermekek és szülők védelmének a digitális világban, amikor számítógépeket, tableteket, mobil 

telefonokat, játékkonzolokat és egyéb technológiákat használnak.  

A SSZC Porpáczy iskolája felismeri, hogy az internet és az infokommunikációs technológiák a mindennapi 

élet fontos részét képezik, így a gyermekeket segíteni kell olyan stratégiák elsajátításában, amelyekkel a 

kockázatokat megfelelően tudják kezelni, jól tudnak reagálni és alkalmazni tudják a tanultakat az online 

térben.  

A SSZC Porpáczy iskolája igyekszik jó minőségű internethozzáférést biztosítani az oktatás megfelelő 

színvonala, a teljesítmény növelése, a tanári szakmai munka támogatása és a menedzsment feladatok 

hatékony ellátása érdekében. 

 

A SSZC Porpáczy iskolája eBiztonság szabályzatának célja: 

 Világosan meghatározni azokat az alapelveket, amelyeket a közösség minden tagjának követnie kell 

a biztonságos és felelős technológiahasználat tekintetében, azért, hogy A SSZC Porpáczy iskolája 

biztonságos és védett környezet legyen.  

 Óvjuk és védjük A SSZC Porpáczy iskolája közösségének minden tagját az online térben.  

 A SSZC Porpáczy iskolája feladatának tekinti, hogy a közössége minden tagjának figyelmét felhívja 

a technológiával járó lehetséges kockázatokra és előnyökre egyaránt.  

 Lehetővé tenni minden munkatárs számára, hogy biztonságosan és felelősen tudjon dolgozni, 

pozitív online viselkedése példa lehessen, továbbá tudatosan alkalmazhassa az intézmény 

technológiahasználati elveit.  

 Olyan mindenki számára ismert eljárások meghatározása, amelyek az online biztonságot érintő 

problémák esetén alkalmazhatók.  

Ez a szabályzat minden munkatársra vonatkozik, beleértve a vezetőséget, pedagógusokat, segítő 

munkatársakat, külső szakembereket, látogatókat, önkénteseket és minden más személyt, aki az 

iskolában dolgozik vagy az iskola számára szolgáltatást nyújt (a szabályzat ezeket a személyeket 

együttesen „munkatársnak” nevezi); továbbá vonatkozik a tanulókra és a szülőkre/gondviselőkre is.  

A szabályzat vonatkozik minden internethozzáférésre és infokommunikációs eszközhasználatra, 

beleértve a saját tulajdonú eszközöket és azt az esetet is, amikor a gyermekek vagy a munkatársak az 

iskola által biztosított eszközöket (pl. laptopokat, tableteket, mobil telefonokat) az iskolán kívül 

használják.  

 

Jelen szabályzatot a többi releváns szabályzattal együtt kell értelmezni, amelyek (többek között, de nem 

kizárólag) a gyermekvédelemre, a bullying megelőzésére, adatbiztonságra, adatvédelemre, képmás 
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felhasználására, felhasználás irányelveire, szűrőkre, keresésre, elkobzásra vonatkozó szabályzatok, 

továbbá figyelembe kell venni a tananyag releváns részeit az informatika, egészségnevelés, etika, 

állampolgárságra nevelés, szexuális és párkapcsolati nevelés témaköreiben.  

 

 

1.2. Az online biztonsági szabályzat írása és felülvizsgálata 

1.2.1. Lehetséges állítások:  

A kijelölt gyermekvédelmi felelős: az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

Az online biztonsági szabályzatot és annak megvalósítását az intézmény legalább évente, vagy ha 

szükséges gyakrabban is felülvizsgálhatja.  

 

 

 

1.3. Közösségi felelősségi körök 

1.3.1. Az intézmény vezetőségének felelőssége:  

Magáénak érzi, fejleszti és népszerűsíti az online biztonság vízióját és kultúráját minden érintett 

körében. Követi a nemzeti és helyi ajánlásokat; biztosítja az egész iskolai közösség számára a megfelelő 

támogatást és a szakszerű segítséget.  

 

Biztosítja, hogy a közösség egésze gyermekvédelmi kérdésként tekintsen az online biztonságra, és 

mindenki járuljon hozzá egy határozott online biztonsági kultúra kialakításához.  

 

Támogatja a gyermekvédelmi felelőst, hogy elegendő idő és erőforrás álljon rendelkezésére az online 

biztonsággal kapcsolatos szerepének betöltésére.   

 

Meggyőződik róla, hogy az online biztonságra vonatkozó szabályzatok és eljárásrendek mindig 

naprakészek, beleértve az Elfogadható Felhasználási Irányelveket, ami meghatározza a megfelelő 

szakmai magatartást és a technológia használatának elveit.   

 

Biztosítja, hogy az intézményben megfelelő szűrő rendszerek működnek, amelyek megvédik a 

gyermekeket a nem megfelelő tartalomtól, ugyanakkor kiszolgálják az iskolai közösség érdekeit és 

lehetővé teszik, hogy a gyermekek hozzáférjenek a szükséges oktatási tartalmakhoz.   

 

Együttműködik a műszaki vezető -  rendszerüzemeltető vezetővel az iskolai rendszerek és hálózatok 

biztonságának felügyeletében és meggyőződik róla, hogy az mindenkor aktív.  

 

Lehetővé teszi, hogy a munkatársak rendszeres, korszerű és megfelelő képzésben részesülnek, és 

felkészítik őket az internetbiztonsággal kapcsolatos szerepekre, felelősségi körökre és a megfelelő 

biztonságos online kommunikációra.  
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Arra törekszik, hogy az online biztonság minden évfolyamon, az egész intézményben nevelési-oktatási 

feladat legyen, és minden tanuló az életkorának megfelelő ismereteket szerezzen az online biztonságról, 

a kockázatokról és a biztonságos online viselkedésről.  

 

Nyomon követ minden online biztonsággal kapcsolatos incidenst és szükség esetén külső szervezetet 

vagy segítséget vonjanak be.  

Biztosítja az Intézmény számára, azt a csatornát vagy csatornákat, amelyeken keresztül az online 

biztonsággal kapcsolatos aggodalmakat meg lehet osztani, és amelyeken keresztül a belső, a helyi és a 

nemzeti szintű támogató rendszereket a felhasználók megismerhetik.  

 

Meggyőződik róla, hogy a biztonságos technológiahasználat és a felelős eszközhasználat 

kockázatelemzése megfelelően és rendszeresen megtörténik. 

 

 

1.3.2. A kijelölt gyermekvédelmi felelős felelőssége: 

Megnevezett személy, akihez fordulni lehet minden online gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyben. 

Kapcsolatot tart a munkatársakkal és szükség esetén külső szervezetekkel.   

 

Naprakész tudással rendelkezik az online biztonsággal kapcsolatos kutatásokról, törvényekről és 

irányokról.  

Koordinálja és támogatja az intézmény részvételét olyan helyi és nemzeti eseményeken, amelyek a 

pozitív online viselkedést ösztönzik, mint például a Biztonságosabb Internet Napja.  

 

Különböző médiumok segítségével juttatja el az online biztonság üzeneteit szülőkhöz, gondviselőkhöz 

és a tágabb közösséghez.  

 

Együttműködik a vezetőséggel az adatok védelme és az adatbiztonság tekintetében, hogy a gyakorlat 

megfeleljen a jogszabályoknak.  

 

Az online incidenseket és az azokra adott válaszokat, reakciókat feljegyzi és tárolja az intézményi 

gyermekvédelmi dokumentáció részeként.  

 

Figyelemmel kíséri az intézményben történő online biztonsági incidenseket, feltárja a hiányosságokat, 

figyelemmel kíséri a trendeket. Az intézmény reakcióit felhasználja saját gyakorlatának felülvizsgálatára, 

fejlesztésére.   

 

Beszámol az online biztonsággal kapcsolatos kockázatokról, adatokról a vezetőségnek.  

 

Hozzájárul, hogy az online biztonság más releváns szabályzatokban és eljárásrendekben is integráns 

módon jelenjen meg.  

 

1.3.3. A munkatársak felelőssége 

 Hozzájárulnak az online biztonság szabályzatainak fejlesztéséhez.  

 Elolvassák az Elfogadható Felhasználás Irányelveit és betartják azt.   
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 Felelősséget vállalnak az intézményi rendszer és adatok biztonságáért.  

 Tudatában vannak az online biztonsággal kapcsolatos kérdések széles körével és azzal, hogy 

azok hogyan érinthetik a rájuk bízott gyermekeket. 

 Példát mutatnak az új technológiák használatában.  

 Érintik az online biztonság kérdését az oktatás során, amikor az lehetséges.  

 Felismerik a veszélyhelyzeteket, és megteszik a gyermekvédelmi előírásoknak és protokolloknak 

megfelelő lépéseket.  

 Tudják, mikor hozzák nyilvánosságra az online biztonsági eseteket, intézményen belül és kívül.  

 Tanácsot adnak az elérhető belső és külső online biztonsággal kapcsolatos támogatási 

lehetőségekről.  

 Szakértelemmel járnak el a személyes célú technológiahasználatuk során mind az 

intézményben, mind azon kívül.  

 A pozitív tanulási lehetőségekre helyezik a hangsúlyt.  

 Megtesznek mindent azért, hogy az online biztonsággal kapcsolatos témakörben 

fejlődjenek, és ezért személyes felelősséget vállalnak. 

 

1.3.4. A technológiai környezetért felelős munkatársak felelőssége:  

Biztonságos és védett technológiai infrastruktúra biztosítása, amely a lehető legtöbb tanulási 

lehetőséget engedi meg, miközben a biztonságos online gyakorlatot támogatja.   

Felelős az adatok és rendszerek biztonságos kialakításáért, a vezetőséggel együttműködve.   

 

Kialakítja a hozzáférések és titkosítások olyan rendszerét, ami megvédi a személyes és érzékeny 

adatokat az iskola eszközein.   

 

Meggyőződik arról, hogy az iskola tartalomszűrési szabályzatát alkalmazzák és rendszeresen 

felülvizsgálják. A megvalósítás felelőssége közös a gyermekvédelmi felelőssel.  

 

Figyelemmel követi az intézmény rendszereit és minden nem megfelelő használatot (szándékos 

vagy véletlen) jelent a gyermekvédelmi felelősnek.  

 

Ismeri a technológiai infrastruktúra biztonságával és védelmével kapcsolatos releváns 

jogszabályokat. 

 

Jelenti az esetleges támadásokat a megfelelő szerveknek és elvégzi a technológiai infrastruktúrát 

érintő kapcsolattartást.  

 

Technológiai kérdésekben támogatást nyújt a gyermekvédelmi felelősnek és a vezetőségnek, 

különösen az online biztonsági szabályzatok és folyamatok kidolgozásában és megvalósításában.  

 Biztosítja, hogy az iskolai IKT infrastruktúra biztonságos legyen, és ne legyen kitéve visszaélésnek 

vagy rosszindulatú támadásnak.  

 Biztosítja a megfelelő vírusirtók és frissítések telepítését és felügyeletét az asztali és a 

hordozható eszközökön egyaránt.  
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 Biztosítja, hogy mindenkinek erős jelszava legyen.  

 

 

1.3.5. A gyermekek és fiatalok felelőssége:  

Hozzájárulnak az ebiztonsági szabályok fejlesztéséhez.  

 

Elolvassák az intézményi Elfogadható Felhasználás Irányelveit és igazodnak hozzá.  

 

Tiszteletben tartják mások érzéseit és jogait online és offline egyaránt.  

 

Ha internetbiztonsággal kapcsolatos probléma merül fel, segítséget kérnek olyan felnőttektől, 

akikben megbíznak, és másokat is segítenek, ha internetbiztonsággal kapcsolatos gondjuk van.  

 

Az életkoruknak, képességeiknek és tudásuknak megfelelő szinten:  

 Felelősséget vállalnak saját és társaik biztonságáért az online környezetben.  

 Felelősséget vállalnak azért, hogy megismerik az új technológiákban rejlő lehetőségeket és 

kockázatokat.  

 Felmérik az egyes technológiák használatának kockázatait; körültekintően és felelősen 

viselkednek, hogy a kockázatokat csökkentsék. 

 

 

1.3.6. A szülők és gondviselők felelőssége:  

Elolvassák az intézményi Elfogadható Felhasználás Irányelveit, arra ösztönzik a gyermekeiket, hogy 

igazodjanak hozzá, és maguk is igazodnak hozzá, amikor azt a helyzet megkívánja.   

 

Beszélgetnek gyermekükkel online biztonsággal kapcsolatos témákról; támogatják az iskolai 

internetbiztonsággal kapcsolatos kezdeményezéseket, és otthon is megerősítik a biztonságos online 

viselkedést.  

 

Példát mutatnak a technológia és közösségi média biztonságos és megfelelő használatával 

kapcsolatban.  

 

Odafigyelnek a gyermek viselkedésének azon változásaira, amik arra utalhatnak, hogy a gyermek 

online bullyingnak lehet kitéve.  

 

Segítséget és támogatást kérnek az iskolától vagy más szervezettől, ha nekik vagy gyermekeiknek az 

online biztonsággal kapcsolatos problémái támadnak.  

 Hozzájárulnak az intézményi eBiztonsági szabályzatok kialakításához.  

 Az intézményi rendszereket (pl. enaplót vagy tanulásmenedzsment rendszert) vagy más online 

felületeket biztonságosan és megfelelően használják.  

 Felelősséget vállalnak azért, hogy megismerjék az új technológiákban rejlő lehetőségeket és 

kockázatokat.  
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2. ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ ÉS BIZTONSÁGOSABB TECHNOLÓGIA 

HASZNÁLAT  

2.1. Az intézményi honlap működtetése  

2.1.1. Lehetséges állítások:  

A honlapon feltüntetett kapcsolattartási adatok az alábbiak: postacím, e-mail cím és telefonszám.  

 

A munkatársak vagy tanulók személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.  

 

Az intézményvezető vállalja a teljeskörű felelősséget a publikált online tartalmakért, és meggyőződik 

róla, hogy az információ pontos és megfelelő.  

 

A weboldal összhangban van az intézmény publikációval kapcsolatos irányelveivel, és a tartalmak 

figyelembe veszik a szellemi tulajdon, az adatvédelem és a szerzői jog szempontjait.  

 Az e-mail címeket körültekintően jelenítjük meg, hogy a kéretlen levelek száma minimális 

legyen. (Pl. a „@” kiírása betűvel.) 

 A tanulók munkáit az ő és szüleik/gondviselőik beleegyezésével publikáljuk.  

 A weboldal adminisztrátori fiókját megfelelően erős jelszó védi.  

 Az intézmény gyermekvédelemmel és online biztonsággal kapcsolatos tartalmakat tesz közzé a 

honlapon.  

 

 

2.2. Fotók és videók közzététele online  

2.2.1. Lehetséges állítások:  

Az intézmény biztosítja, hogy fotókat és videókat csak az intézmény a képmások felhasználására 

vonatkozó szabályzatában leírt szabályoknak megfelelően osztja meg online.  

 

Az intézmény biztosítja, hogy a fotók és videók felhasználása összhangban van minden más 

vonatkozó szabályzattal és protokollal, amelyek például az adatbiztonságra, megfelelő 

felhasználásra, etikai irányelvekre, közösségi médiahasználatra, saját tulajdonú eszközök 

használatára, mobiltelefon-használatra stb… vonatkoznak.  

 

 

 

2.3. E-mailek felügyelete 

2.3.1. Lehetséges állítások:  

  

Az intézménnyel kapcsolatos hivatalos ügyekben az iskola központi e-mail címe a megengedett.  
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Az intézményi levelezéshez történő hozzáférés mindig az adatvédelmi előírásokat és más 

szabályokat (pl. titoktartási kötelezettséget) betartva történik.  

 

A közösség tagjai jelentik, ha támadó hangvételű levelet kapnak. Az incidenst rögzítik a korábban 

elfogadott dokumentációban.  

 Védjük a munkatársak magánéletét és szabadidejét a túlzott online/e-mailes megkeresésektől. 

A szülőket és a tanulókat arra kérjük, hogy a munkatársak munkaidejét akkor is vegyék 

figyelembe, amikor online kommunikációt kezdeményeznek.  

 A más intézményekkel történő e-mailes kapcsolattartás során az üzeneteket körültekintően 

írjuk meg és ugyanolyan módon engedélyeztetjük, mint a papír alapon kiküldött levelek 

esetében.  

 Az intézményi e-mail címeket nem használjuk arra, hogy személyes profilokat hozzunk létre 

közösségi oldalakon.  

 

 

 

2.4. Hivatalos videokonferencia és webkamera- használat oktatási célból  

2.4.1. Lehetséges állítások:  

Az intézmény elismeri, hogy a videókonferencia számos előnyt nyújthat a tanulás szempontjából. Az 

ilyen tevékenységek gondos előkészületet és kiértékelést igényelnek.  

 

A videókonferenciás eszközöket használaton kívül kikapcsoljuk, illetve amikor nincs szükség hangra, 

elnémítjuk.  

 Nem adunk hozzáférést a külső IP címekeinkhez. 

 A videókonferenciához szükséges kapcsolatfelvételi adatokat nem tesszük közzé nyilvánosan.  

 Biztonságosan tároljuk a videókonferencia eszközeit, és ha szükséges, használaton kívül elzárjuk.  

 Engedély nélkül a videókonferencia eszközeit az intézményből elvinni nem lehet. 

 A munkatársak megbizonyosodnak róla, hogy külső videókonferencia-eszköz használata esetén 

azok megfelelően biztonságosak, és hogy a felhasználói fiókok és rendszerek is megfelelően 

biztonságos módon vannak kezelve.  

 

Felhasználók 

A tanulók engedélyt kérnek egy tanártól, mielőtt videóhívásba kezdenek, vagy válaszolnak egy 

videóhívásra vagy üzenetre.  

 

Felügyeljük a videókonferenciát a tanulók életkorának és képességeinek megfelelően A 

szülők/gondviselők engedélyét kérjük, mielőtt gyermekeik részvételével videókonferenciás 

tevékenységre kerül sor.  
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Tartalom 

 Mielőtt egy videókonferenciás óráról felvétel készülne, írásos beleegyezés szükséges minden 

helyszín minden résztvevőjétől. Ismertetni kell a felvétel készítésének okát, és a felvétel 

tényével minden résztvevőnek tisztában kell lennie a konferencia kezdetekor. A felvételt 

biztonságosan kell tárolni.  

 Ha harmadik féltől származó tartalom is szerepel a tanórán, akkor az intézmény ellenőrzi, hogy 

lehetséges-e felvétel készítése szerzői jog megsértése nélkül.  

 Az intézmény párbeszédet folytat a videókonferencia-partnerekkel, mielőtt a konferenciára sor 

kerülne. Győződjünk meg arról, hogy a várható tartalom megfelelő az adott tanulócsoport 

számára.  

 

 

 

2.5. Az internet és a kapcsolódó eszközök megfelelő és biztonságos osztálytermi 

használata  

2.5.1. Lehetséges állítások:  

Arra törekszünk, hogy kihasználjuk az internet lehetőségeit az oktatásban, különösen a kreativitás, 

a kommunikáció, az együttműködés és az oktatási tartalmakhoz való hozzáférés terén. 

 

Fejlesztjük a tanulók digitális kompetenciáit, beleértve a biztonságos és felelős internethasználatot. 

Minden tanulót az életkorának és képességeinek megfelelő módon oktatunk azért, hogy 

kialakuljanak a stratégiáik a problémás helyzetek kezelésére. Ez minden évfolyamot és minden 

osztályt érint, a tanterv és a pedagógiai program része.   

 

Az intézményi internet-hozzáférést úgy alakítjuk ki, hogy segítse és gazdagítsa az oktatást.  

 

Az internet-hozzáférés mértékét rendszeresen felülvizsgáljuk, és összhangba hozzuk a tartalmi 

követelményekkel, valamint a tanulók életkorával és képességeivel.  

 

Minden munkatársnak tisztában kell lennie azzal, hogy a tartalomszűrő programok használata 

önmagában nem nyújtanak elegendő védelmet a tanulóknak; szükséges a személyes felügyelet, a 

megfelelő osztálytermi munkaszervezés és a biztonságos és felelős online viselkedés oktatása is.  

 

Arra törekszünk, hogy a tanulók online jelenlétének személyes felügyelete megfeleljen az 

életkoruknak és a képességeiknek 

 

A munkatársak mindig alaposan megvizsgálják a weboldalakat, eszközöket és alkalmazásokat, 

mielőtt az osztályteremben használják őket, vagy otthoni használatra ajánlják őket. A munkatársak 

az így szerzett tapasztalataikat megosztják egymással. 

 

A tanulók elsajátítják a hatékony internetes keresés képességét, beleértve az információ 

beazonosítását, leellenőrzését és értékelését.  

 



137 
 

A munkatársak ügyelnek a tanórai munka során létrejövő közös digitális lábnyomra. Produktumok 

létrehozása esetén figyelembe veszik a tanulók szerzőségét, és lehetőséget adnak a tanulóknak arra, 

hogy szabadon rendelkezzenek velük pl. az osztálytermi munka után törölhetik, mások elől 

elrejthetik azokat. 

 

A munkatársak ügyelnek a tanulói produktumokban felhasznált média (képek, hanganyagok, 

videóanyagok) jogtisztaságára.  

 

A munkatársak mérlegelik a tanulói produktumok és a közös online munkafelületek nyilvánosságát, 

és csak indokolt esetben dolgoznak a tanulókkal nyilvánosan, a tanulókkal megbeszélve azt. 

 

A munkatársak védik a tanulók felhasználói fiókjait a közösen használt eszközökön és segítik a 

tanulókat a felhasználói fiókok kezelésében, a be-és kijelentkezésben. 

 A tanulók megtanulják, hogy kritikusan viszonyuljanak az írott szöveghez, és elsajátítják az 

értékelés technikáit, amelyeket alkalmazni kell, mielőtt hitelesnek fogadunk el valamit.  

 Az online tartalmak hitelességének értékelése minden tantárgy feladata, és az egész 

intézményre kiterjedő célkitűzés.  
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3. A KÖZÖSSÉGI MÉDIA SZABÁLYAI  

3.1. Általános közösségimédia-használat 

3.1.1. Lehetséges állítások:  

A biztonságos és felelős közösségi médiahasználattal kapcsolatos elvárások a SSZC Porpáczy iskolája 

közösségének minden tagjára vonatkoznak, annak érdekében, hogy online és offline egyaránt 

biztonságban legyen mind az intézmény közössége, mind a tágabb értelemben vett közösség.  

 

Közösségi médiumok például a blogok, wikik, közösségi hálózati oldalak, fórumok, üzenőtáblák, 

többszereplős online játékok, alkalmazások, videó és fotómegosztó oldalak, chat felületek, azonnali 

üzenetküldő szolgáltatások és sok más szolgáltatás.    

 

A SSZC Porpáczy iskolája közösségének minden tagját arra ösztönözzük, hogy a közösségi médiában 

mindenkor pozitív, biztonságos és felelős módon legyen jelen.  

 

A SSZC Porpáczy iskolája közösségének tagjai felé világosan és rendszeresen kommunikáljuk a 

biztonságos és felelős közösségi médiahasználattal kapcsolatos tudnivalókat.  

 

A SSZC Porpáczy iskolája közösségének tagjai számára azt tanácsoljuk, hogy ne osszanak meg olyan 

tartalmat, ami fenyegető, bántó vagy megszégyenítő lehet mások számára. Viszont bátorítjuk az 

olyan tartalmak, hozzászólások megosztását, amik az online közösséget és a közös tudást építik.  

 

A pedagógus felügyeli a tanulók közösségimédia-használatát a tanórán.  

 

Tanítási időben a közösségi hálózatok használata engedélyezett (ha szükséges, ismertesse a 

használat feltételeit, bizonyos időben, bizonyos engedély birtokában. Életkortól függő eltérések is 

lehetségesek, illetve más vonatkozhat a tanulókra és a munkatársakra.)  

 

Ha a SSZC Porpáczy iskolája közösségének valamely tagjával kapcsolatban felmerül a közösségi 

médiában a nem megfelelő viselkedés gyanúja, akkor azt jelenteni kell a gyermekvédelmi felelősnek, 

és a vonatkozó szabályzatokkal (pl. online bántalmazás, munkatársak rágalmazása, magaviselet és 

gyermekvédelem) összhangban kell eljárni.  

 

Nem megfelelő viselkedésnek minősül a korhatár alatti közösségimédia-használat. Figyelemmel 

kísérjük a népszerű alkalmazások korhatárait, és nem támogatjuk a korhatár elérése előtti 

használatot, jelenlétet.  

 

A szabályzat megszegése az érintettek életkorától, a körülményektől és az eset súlyosságától 

függően jogi, fegyelmi vagy egyéb következményekkel járhat. A következmény a vonatkozó 

szabályokkal (pl. online bántalmazás, munkatársak rágalmazása, magaviselet és gyermekvédelem) 

összhangban van.  

 
 

 

 

3.2. A közösségi média hivatalos használata  
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Releváns olyan helyzetben, amikor a közösségi médiát hivatalos kommunikációs csatornaként 

használják. 

3.2.1. Lehetséges állítások:  

A SSZC Porpáczy iskolája hivatalos kommunikációs csatornái az alábbiak: porpaczy@porpaczy.hu; 

www.porpaczy.hu 

 

A közösségi oldalakon a kommunikáció mindig világosan az oktatás vagy a közösség mozgósítása 

céljából történik, specifikus célok érdekében, pl. szülők részvételének fokozása.  

 

A közösségi oldalakon a kommunikáció kockázatát mérlegeljük és az üzeneteket formálisan is az 

intézményvezető hagyja jóvá.  

 

Az intézmény közösségi média csatornáit jól elkülönülten és határozottan oktatási és közösségi céllal 

hozzuk létre.  

 

A hivatalos csatornák létrehozásakor az iskola által biztosított e-mail címeket használjuk.   

 

A hivatalos közösségi médiumokat kezelő munkatársak a felületeket biztonságosan, felelősen és a 

helyi illetve nemzeti előírásoknak és a jogszabályoknak megfelelően kell működtetni.  

 

A közösségi oldalakon keresztül történő minden kommunikáció világos, átlátható és ellenőrizhető.  

 

A közösségi oldalakon minden megosztásnak összhangban kell lennie a törvényi előírásokkal, 

beleértve a 2011. évi CXII. törvényt (Infotörvény), és az 1999. évi LXXVI. törvényt a szerzői jogról.  

Védenie kell a személyes adatokat és figyelembe kell vennie a szerzői jogokat. 

A hivatalos közösségi csatornákon a szabályzatainknak megfelelően járunk el, beleértve a bullying-

ellenességet és a gyermekvédelmet.  

 

Gyermekeket ábrázoló fotókat és videókat csak a képmás használatra vonatkozó szabályzattal 

összhangban osztunk meg a hivatalos közösségi oldalakon.  

 

A közösségi média biztonságos és felelős használatával kapcsolatos információkat világosan és 

rendszeresen kommunikáljuk minden munkatárs felé.   

 

A hivatalos közösségi oldalak, blogok, wikik védelméről gondoskodunk (pl. biztonságos jelszóval), és 

ha lehetséges, az intézményi honlapon belül vagy arról elérhető módon használjuk.  

 

A vezetőségnek rendelkeznie kell hozzáféréssel a közösségi oldalakhoz a váratlan helyzetek, például 

a felelős munkatárs hiányzásának esetére.   

 

A szülőket/gondviselőket és a tanulókat tájékoztatjuk a hivatalos közösségi kommunikációs 

csatornákról, és az ezekkel kapcsolatos elvárásokról a biztonságos használat terén.  
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 Minden, az intézmény nevében történő kommunikációt az intézményvezetője hagyja 

jóvá.  

 A hivatalos közösségi oldalakon szereplő hirdetmények visszamutatnak az intézményi 

honlapra, ezzel is erősítve a közlemény hivatalosságát.   

 Az intézmény biztosítja, hogy a hivatalos közösségi oldal megléte nem zárja el az 

információkat a közösség olyan tagjaitól, akik nem tudják, vagy nem akarják használni az 

adott közösségi médiumot.  

 

 

3.3. A munkatársak személyes közösségimédia-használata 

3.3.1. Lehetséges állítások:  

Iskolánk kijelenti, hogy a munkatársak aktív jelenléte a közösségi médiában, különösen online 

szakmai közösségekben hozzájárulhat a szakmai fejlődéshez a hálózati tanulás által.  

 

Támogatjuk azokat a munkatársakat, akik online szakmai tudásmegosztó tevékenységet végeznek.  

 

Javasoljuk kollégáinknak, hogy csatlakozzanak online szakmai közösségekhez, és kövessék a 

számukra releváns szakmai szervezetek tevékenységét online is.  

 

A közösségi hálózatok, a közösségi média és a blogok biztonságos és felelős használatát minden 

munkatárssal átbeszéljük a bevezető oktatás részeként, és rendszeresen újra áttekintjük és 

kommunikáljuk különböző továbbképzési alkalmak során.  

 

Az intézmény Elfogadható Felhasználás Irányelvei leírják a biztonságos és professzionális viselkedés 

módját minden munkatárs számára (beleértve a tanárjelölteket, önkénteseket stb.)  

 

Iskolánk közösen kialakított ajánlása arról, hogy a munkatársak hogyan használják személyes 

közösségi profiljukat a tanulókkal és szülőkkel történő kommunikációban: az intézmény nevében 

nem nyilatkozhat. 

 

Iskolánk közösen kialakított ajánlása arról, hogy a munkatársak hogyan kommunikáljanak elballagott 

tanulókkal: az intézmény nevében nem nyilatkozhat. 

 

A munkatársak és a közösség tagjai közötti kommunikáció a hivatalosan elismert kommunikációs 

csatornákon zajlik: porpaczy@porpaczy.hu 

 

Az olyan információkat, amelyekhez a munkatársak a munkakörükből adódóan férnek hozzá, (pl. 

fotók és személyes információk tanulókról, szülőkről, munkatársakról – továbbá érdemjegyek és 

tanulmányi eredmények), az online térben is bizalmasan kezelnek, csakúgy, mint offline.  

 

A munkatársaknak azt tanácsoljuk, hogy óvják adataikat és a magánéletüket a közösségi oldalak 

használata során. Figyeljenek oda a helyadatok megosztásakor, a személyes oldalak biztonsági 

beállításainál törekedjenek a nagyobb biztonságra, legyenek tudatában a publikus megosztás 
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következményeinek, jelentkezzenek ki a fiókjaikból és a böngészőkből használat után és tartsák 

titokban és biztonságban a jelszavaikat.  

 

A munkatársaknak azt tanácsoljuk, hogy körültekintően járjanak el minden információ (képek és 

szövegek) megosztásakor, és győződjenek meg róla, hogy a közösségi médiahasználatuk mindenkor 

összhangban van a szakmai szerepkörükkel és az iskolai irányelvekkel, (gyermekvédelem, 

titoktartás, adatvédelem szakmai és jogi szabályozással) továbbá a tágabb értelemben vett szakmai 

és jogi szabályozással.  

 

A munkatársak figyelmét felhívjuk arra, hogy jógyakorlat-leírás, feladatsor, oktatási segédanyag 

nyilvános közzététele az interneten már nem minősül oktatási célú felhasználásnak. Engedély nélkül 

nem teszünk közzé az interneten olyan segédanyagot, ami más szerző műveit is magába foglalja (pl. 

fotó, illusztráció stb…) 

 

A munkatársak tájékoztatják a vezetőséget, ha olyan tartalom megosztására lesznek figyelmesek, 

amely konfliktusban áll az intézményben betöltött szereppel. A megosztás bármilyen 

infokommunikációs technológia segítségével megtörténhet, beleértve az e-mailt és a közösségi 

oldalak kommunikációs eszközeit.   

 Az intézményi e-mail címeket nem használjuk közösségi médiában felhasználói fiókok 

létrehozására.  

 

3.4. A munkatársak hivatalos közösségimédia-használata 

3.4.1. Lehetséges állítások:  

A hivatalos online kommunikációt végző munkatársak mindenkor felelősen, hitelesen, becsületesen 

és tisztességesen járnak el és mérlegelik, hogyan fogják mások fogadni és továbbítani a megosztott 

információt.  

A hivatalos online kommunikációt végző munkatársak követik a törvényi és munkahelyi előírásokat, 

beleértve a rágalmazás, titoktartás, szerzői jog, adatvédelem és az egyenlő elbírálás kérdéseit.  

 

A munkatársak meggyőződnek róla, hogy minden fotó megosztásához megfelelő írásos szülői 

beleegyezés áll rendelkezésre.  

A hivatalos online kommunikációt végző munkatárs tájékoztatja a vezetőséget, ha releváns 

észrevétel vagy kérdés érkezik az online felületeken.   

A hivatalos online kommunikációt végző munkatárs moderálja és felügyeli a közösségi 

hozzászólásokat. A nem megfelelő hozzászólásokat eltávolítja, vagy a megjelenésüket nem 

engedélyezi. 

A hivatalos online kommunikációt végző munkatársak aláírják az Elfogadható Felhasználás 

Irányelveit.  

3.5. A tanulók közösségi médiahasználata 

3.5.1. Lehetséges állítások:  



142 
 

A biztonságos és felelős közösségi médiahasználat módját az Elfogadható Felhasználás Irányelveiből 

ismerhetik meg a tanulók és a szülők.  

 

A közösségi oldalakon történő személyes témájú megosztás témája a tananyag szerves része. A 

tanulók megismernek olyan életkoruknak megfelelő weboldalakat, amelyeknek a kockázatait 

kielemeztük és amelyeket oktatási célra megfelelőnek találtunk.  

 

A tanulóknak azt tanácsoljuk, hogy mérlegeljék a kockázatát minden olyan személyes adat 

megosztásának, amely alkalmas a személyük és a tartózkodási helyük beazonosítására 

 

A tanulóknak azt tanácsoljuk, hogy mérlegeljék annak kockázatát, hogy a telefonos alkalmazások 

számára milyen adatokhoz adnak hozzáférési engedélyt. 

A tanulóknak azt tanácsoljuk, hogy ne találkozzanak online megismert baráttal szülő/gondviselő 

vagy más felelős felnőtt engedélye nélkül, és csak akkor, ha a felnőtt is jelen van.  

 

A tanulóknak tanácsot adunk a közösségi oldalak megfelelő adatvédelmi beállításairól, és arra 

bátorítjuk őket, hogy biztonságos jelszavakat használjanak, ne jelöljenek vissza ismeretleneket, és 

megtanítjuk őket a bántó üzenetek blokkolására és jelentésére.  

 

A tanulóknak azt tanácsoljuk, hogy csak ismert barátokat hívjanak meg és jelöljenek vissza a 

közösségi oldalakon, és utasítsák vissza mások jelölését. Állítsák privát/védett módba a profiljukat.  

 

A szülőket értesítjük, és ha szükséges, írásos beleegyezésüket kérjük, mielőtt a tanulókkal közösségi 

média oldalakat használunk.  

Ha a tanulókat bevonjuk az intézmény hivatalos közösségi média kommunikációjában, akkor ez 

felügyelet mellett történik.  

 

Az intézmény betartja a közösségi média oldalak előírt korhatárait.  

 

A tanulók internetes jelenétével kapcsolatos minden aggodalmat (akár otthon, akár az iskolában 

történt a hozzáférés) kivizsgálunk és kezelünk az intézményi előírásoknak megfelelően, a 

bántalmazásellenes vagy magaviseletre vonatkozó szabályokkal összhangban.   

 

A tanulók internetes jelenétével kapcsolatos minden aggodalmat megosztunk a szülőkkel, 

különösen a korhatár alatti közösségi oldal használat eseteit. 
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4. SAJÁT ESZKÖZÖK ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATA  

4.1. Indoklás a mobil eszközök használatának szabályozásáról  

4.1.1. Lehetséges állítások: 

A gyermekek, a fiatalok és a felnőttek nagy arányban rendelkeznek saját mobil telefonokkal és más 

hordozható eszközökkel, ezért A SSZC Porpáczy iskolája közösségének tagjai lépéseket tesznek a 

mobiltelefonok és más hordozható eszközök felelős használatáért.  

 

A fiatalok és felnőttek mobileszköz-használatát az intézmény szabályozza, ahogy ez a Mobil Eszközök 

Elfogadható Felhasználásának Irányelveiben szerepel  

 

A SSZC Porpáczy iskolája elismeri, hogy a mobiltelefon segítségével bonyolított személyes 

kommunikáció a gyermekek, fiatalok és felnőttek mindennapjainak része, de elvárja az eszközök 

biztonságos és megfelelő használatát az intézmény területén.  

 

 

 

4.2. Elvárások a mobil eszközök használatával kapcsolatban  

4.2.1. Lehetséges állítások: 

A mobil eszközök használata során figyelembe kell venni a hatályos jogszabályokat és az intézményi 

szabályzatokat.  

 

A felhasználó vállal felelősséget az intézmény területére behozott elektromos eszközért. Az 

intézmény nem vállal felelősséget az eszköz elvesztése, ellopása vagy megsérülése esetén.  

 

Ugyanígy nem vállal felelősséget az intézmény az eszköz használatából adódó bármely negatív 

egészségügyi következményért.  

 

Mobil eszközökről bántó, nem megfelelő üzenetet, tartalmat nem szabad küldeni. Ez a közösség 

minden tagjára vonatkozik és a fegyelmi előírásoknak megfelelően kezeljük a szabályszegést.  

 

A SSZC Porpáczy iskolája közössége minden tagjának azt javasoljuk, hogy ne veszítsék szem elől a 

készülékeiket, és óvják őket a lopástól, sérüléstől. 

 

A SSZC Porpáczy iskolája közössége minden tagjának azt javasoljuk, hogy védjék eszközeiket 

jelszóval/PIN kóddal, hogy elvesztés vagy lopás esetén ne lehessen hívást indítani vagy más 

műveletet végezni velük. A jelszavakat, PIN kódokat titkosan kell kezelni, és a mobil eszközöket nem 

szabad közösen használni.  

 A SSZC Porpáczy iskolája közössége minden tagjának azt javasoljuk, hogy ne tároljanak a mobil 

eszközeiken olyan tartalmat, ami támadó vagy sértő lehet valakire nézve, vagy más módon 

mond ellent az intézményi szabályzatoknak.  
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 Az iskolai/fenntartói tulajdonban lévő mobil eszközöket az Elfogadható Felhasználás 

Irányelveinek és más szabályzatoknak megfelelően kell használni.  

 Azokat az eszközöket, amelyek segítségével a szülőkkel és tanulókkal kommunikálunk, 

megfelelően védeni kell jelszóval/ PIN kóddal, és csak a munkatársak használhatják azokat.  

 

 

 

4.3. Tanulók mobileszköz-használata 

4.3.1. Lehetséges állítások: 

 A tanulókat oktatjuk a mobil eszközök biztonságos és felelős használatára.  

 A tanulók a mobil eszközöket az Elfogadható Felhasználási Feltételeknek megfelelően 

használják.  

 A tanulók saját mobil eszközeiket biztonságos helyen, kikapcsolva és elrakva tárolják a 

tanórákon és a tantermek közötti mozgás során.  

 A mobil eszközöket a tanulók nem használják a tanórák alatt, kivéve, ha ez a tervezett tanórai 

tevékenység része és egy munkatárs engedélyével történik. A speciális tanulási céllal történő 

használat nem az jelenti, hogy a puskázás vagy más rejtett használat engedélyezett.  

 Ha a munkatársak oktatási célból, a tanórai munka részeként meg szeretnék engedni a 

tanulóknak, hogy a mobil eszközeiket használják, akkor azt a vezetőségnek is jóvá kell hagynia.  

 Ha egy tanuló kapcsolatba szeretne lépni a szüleivel/gondviselőivel, akkor használhat  

intézményi telefont.  

 A szülőknek azt javasoljuk, hogy tanítási időben ne lépjenek kapcsolatba a gyermekükkel, hanem 

keressék az irodát. Speciális körülmények esetén eseti elbírálás alapján engedélyt adhat a direkt 

kapcsolatfelvételre az intézményvezető.  

 A tanulók védik a mobiltelefonszámukat, és csak jóbarátoknak és családtagoknak adják meg azt.  

 A tanulókat oktatjuk a mobil eszközök biztonságos és felelős használatára, és felhívjuk a 

figyelmüket a határokra és következményekre.  

 Vizsgákra nem lehet bevinni mobil eszközöket. Ha egy tanulónál a vizsga során mobil eszközt 

találnak, azt jelenteni kell a vizsgabizottságnak. Ez a tanuló vizsga alóli felfüggesztésével járhat.  

 Ha a tanuló nem tartja be a mobil eszközökre vonatkozó szabályokat, akkor a mobil eszköz 

elvehető és az iskolai irodában egy biztonságos helyen fogják tárolni. Az eszközt a 

szülő/gondviselő veheti vissza.  

 A munkatársak elvehetnek olyan eszközt, amiről feltételezik, hogy a használata ellentmondott 

az iskola bántalmazásellenes vagy magaviseleti előírásainak, vagy fiatalok által készített 

szexuális tartalmú fotókat tartalmaz (szexting). Az eszközökön keresést csak az iskolai 

szabályokkal összhangban lehet lefuttatni.  

 Ha feltételezhető, hogy egy tanuló telefonján illegális tartalom található, vagy bizonyítékul 

szolgálhat bűntettel kapcsolatos nyomozás során, akkor az eszközt át kell adni a rendőrségnek 

további átvizsgálásra.  

 

4.4.  Munkatársak mobileszköz-használata  

4.4.1. Lehetséges állítások: 
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A munkatársak a mobil eszközöket a releváns jogszabályokkal és az iskolai szabályzatokkal 

összhangban használják.  

 A munkatársak a telefonjukat kikapcsolják vagy lehalkítják a tanórák alatt.  

 A Bluetooth és más hasonló kommunikációs formák tanórák alatt le vannak kapcsolva vagy 

rejtett módban vannak.  

 A munkatársak csak olyan tartalmat hoznak be az intézmény területére mobil eszközeiken, 

amelyek összhangban vannak szakmai szerepükkel és a velük szemben támasztott elvárásokkal. 

 A szabályok megszegőivel szemben fegyelmi eljárás indulhat.  

 A rendőrséghez kell fordulni, ha annak gyanúja merül fel, hogy egy munkatárs a mobil eszközén 

illegális tartalmat tárol vagy bűnt követett el.  

 A munkatársakkal kapcsolatos panaszokat - beleértve a mobil eszközök személyes használatára 

vonatkozó problémákat – az intézmény panaszkezelési szabályzatának megfelelően kell kezelni.  

 

 

4.5.  Vendégek mobileszköz-használata  

4.5.1. Lehetséges állítások: 

A szülők/gondviselők és a vendégek a mobil eszközöket az Elfogadható Felhasználási Feltételeknek 

megfelelően használják. 

 Az intézmény megfelelő táblákkal és feliratokkal tájékoztatja a látogatókat az elvárt 

viselkedésről.  

 A munkatársak feladata a biztonságos használat figyelemmel kísérése, és jelentik a 

gyermekvédelmi felelősnek a látogatók esetleges kockázatos viselkedést.  
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5. IRÁNYELVEK  

5.1. Online kockázatok csökkentése 

5.1.1. Lehetséges állítások:  

A SSZC Porpáczy iskolája tisztában van azzal, hogy az internet folyamatosan változó környezet, és 

gyorsan jelennek meg új alkalmazások, szoftverek, eszközök, felületek és tartalmak.  

Az új technológiák oktatási hasznát megvizsgáljuk, és a vezetőség figyel arra, hogy az iskolai használat 

előtt sor kerüljön a megfelelő kockázatelemzésre.  

Az iskola megfelelő szűrő és felügyeleti szoftvereket üzemeltet, hogy megvédje a munkatársakat és a 

tanulókat a nem megfelelő és/vagy az illegális tartalomtól.  

 

Az iskola lépéseket tesz annak érdekében, hogy a felhasználók ne találkozzanak nem megfelelő 

tartalommal. Az interneten megjelenő tartalmak globális és hálózati jellege miatt azonban nem mindig 

lehetséges garantálni azt, hogy az iskolai hálózatról és az iskolai eszközökről semmilyen körülmények 

között ne lehessen hozzáférni nem megfelelő tartalomhoz.  

 

Az intézmény vizsgálja a technológiahasználati gyakorlatot, hogy az eBiztonsági szabályzatot betartsák, 

illetve hogy fény derüljön arra, ha a szabályzat már nem megfelelő.  

A vezetőség rendszeresen felülvizsgálja azokat a módszereket, amelyek az online kockázatokat 

csökkentik.  

Irodai gépeket csak a használója kezelheti, pendrivét idegen meghajtók használata tilos. A tanári gépeket 

csak a jogosultak használhatják. 

 

5.2. A tágabb intézményi közösség internethasználata  

5.2.1. Lehetséges állítások:  

Az intézmény figyelembe veszi a helyi közösségi sajátosságokat (kulturális, nyelvi, vallási és etnikai 

különbségeket) a megfelelő internethasználat kialakításánál.  

 

5.3. Internetkapcsolat engedélyezése   

5.3.1. Lehetséges állítások:  

Az iskola naprakész adatbázissal rendelkezik azon munkatársak és tanulók köréről, akik hozzáférnek az 

intézményi eszközökhöz és rendszerekhez.  

Minden munkatárs, tanuló és látogató elolvassa és aláírja az Elfogadható Felhasználás Irányelveit az 

eszközök használata előtt.  

A szülőket értesítjük arról, hogy a tanulók az életkoruknak és a képességeiknek megfelelően felügyelt 

internetkapcsolatot használják.  

A szülőket arra kérjük, hogy olvassák el a tanulóknak szóló Elfogadható Felhasználás Irányelveit, és 

szükség esetén beszéljék azt át a gyermekeikkel.  

Sajátos nevelési igényű tanuló esetén az iskola a tanuló speciális igényei és képességei alapján hoz 

döntéseket a hozzáférés módjáról.  
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6. ELKÖTELEZŐDÉS  

6.1. Munkatársak bevonása és képzése  

6.1.1. Lehetséges állítások:  

Az online biztonsággal kapcsolatban minden munkatárs belépésekor szervezett képzésen és 

beszélgetésen vesz részt, és az ismereteket később is megerősítjük a gyermekvédelmi felelősségünk 

részeként.  

A munkatársak figyelmét felhívjuk arra, hogy az internethasználat a felhasználó személyéig 

visszakövethető. Az intézményi hálózat és eszközök használatakor diszkréten és szakértelemmel kell 

eljárni.  

 

Rendszeresen, legalább évente frissített tartalmú, változatos módon megvalósuló képzéseket 

szervezünk a munkatársaknak, amelyek mind a szakmai, mind a privát internethasználatot érintik.  

 

A munkatársak figyelmét felhívjuk arra, hogy az iskolán kívüli online viselkedésük hatással lehet az 

iskolában betöltött szerepükre és megítélésükre. Jogi és fegyelmi következménye lehet, ha a munkatárs 

online viselkedése az intézményt vagy a hivatást rossz színben tünteti fel, vagy kétségeket ébreszthet a 

szakmai képességek tekintetében.   

 A vezetőség felügyeli azokat a munkatársakat, akiknek a feladata a szűrő és felügyeleti rendszerek 

kezelése., A problémák vagy kétségek jelentésére egyértelmű eljárások vannak érvényben.  

 Az intézmény javasol a munkatársaknak olyan hasznos online eszközöket, amelyeket a tanulók 

életkorának és képességeinek megfelelően használhatnak.  

 

6.2. Szülők és gondviselők bevonása és oktatása  

6.2.1. Lehetséges állítások:  

A SSZC Porpáczy iskolája elismeri, hogy a szülőknek és gondviselőknek kulcsfontosságú szerepe van 

abban, hogy a gyermekek elővigyázatos és felelős felhasználókká váljanak.  

 

Felhívjuk a szülők figyelmét az iskola internetbiztonsági szabályaira és elvárásaira hírlevelekben, 

levelekben, prospektusokban és a weboldalon.  

Partnerségi kapcsolatra törekszünk az iskola és az otthon között az online biztonság tekintetében.  

Ezt ösztönözheti szülőknek szóló tájékoztató alkalom az otthoni biztonságos internetezésről, vagy az 

online biztonság szerepeltetése más, sok szülő által látogatott eseményen, például szülői értekezleten, 

ünnepségen, sportnapon stb…  

A szülők online biztonsággal kapcsolatos információkat kapnak a közös szülőértekezleten, ahol 

tájékoztatást kapnak a közös irányelvekről.  hogy olvassák el a tanulóknak szóló Elfogadható Felhasználás 

Irányelveit, és beszéljék azt át a gyermekükkel.  A szülőknek szóló online biztonságra vonatkozó 

információkhoz  változatos formában férhetnek hozzá. A szülőket arra ösztönözzük, hogy a pozitív online 

viselkedés példáját mutassák a gyermekeiknek.   
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7. REAKCIÓK ONLINE INCIDENSEK ÉS GYERMEKVÉDELMI 

PROBLÉMÁK ESETÉN 

7.1.1. Lehetséges állítások:  

A közösség összes tagjának felhívjuk a figyelmét az olyan gyakori online kockázatokra, mint a 

szexting, az online/cyber bántalmazás stb. Ezekkel a kockázatokkal foglalkoznak a munkatársaknak 

szóló képzések és a tanulóknak szóló foglalkozások, programok is.  

 

A közösség minden tagját tájékoztatjuk az olyan online biztonsági (eBiztonsági) incidensek 

bejelentésének módjáról, mint például a szűrőprogram megkerülése, szexting, online bántalmazás, 

illegális tartalom stb.  

 

A kijelölt gyermekvédelmi vezetőt tájékoztatni fogják minden olyan online biztonsági (eBiztonsági) 

eseményről, mely gyermekvédelemi aggályokat vethet fel, majd ezeket rögzítik.  

Munkatárs által elkövetett visszaélés gyanúja esetén az intézményvezetőt kell keresni.  

 

Az iskolai közösség összes tagjának tudnia kell a titoktartás fontosságáról és szükséges, hogy 

tudjanak a problémák jelentésének hivatalos iskolai eljárásáról.  

 

Az iskolai közösség minden tagját emlékeztetjük a megfelelő online viselkedésre és annak 

fontosságra, hogy semmi olyan tartalmat, hozzászólást, képet vagy videót ne publikáljon, ami 

fájdalmat, szorongást, bántást okozhat az iskolai közösség bármely más tagjának. 

 

Az iskola a fegyelemi/viselkedési irányelvei szerint jár el az online biztonságot értintő incidens 

esetében.  

 

Az iskola belátása szerint értesíti a szülőket/gondviselőket az incidensekről.  

 

Minden vizsgálat befejezése után az iskola áttekinti az eseményeket, levonja a tanulságokat és 

szükség szerint változtatásokat hajt végre.  

 

A problémák megoldása érdekében szükséges, hogy a szülők és a gyerekek partnerként működjenek 

együtt az iskolával. 
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Soproni Szakképzési Centrum Porpáczy Aladár Szakképző Iskola,  
Kollégiuma és Általános Művelődési Központja   
Cím: 9431 Fertőd, Madách sétány  2/D   OM: 203051        

Tel./Fax: 99/370-918 ; web: www.porpaczy.hu,  e-mail:  porpaczy@porpaczy.hu 
  Soproni Szakképzési Centrum címe: 9400 Sopron, Virágoskert utca 7.  Iskolánk kódja: 082105 

 

Intézményünk irányelvei a digitális kompetenciák fejlesztésében 

Igazgatói utasítás 

Intézményünk számára kiemelten fontos, hogy tanulóink a képzés befejezése, illetve felsőoktatási 

tanulmányaik után sikeresen helytálljanak a munkaerőpiacon. A 21. századi készségek folyamatos 

fejlesztése mellett és azokon belül a digitális kompetenciák fejlesztését elengedhetetlennek tartjuk, 

ezért a következő irányelveket és célkitűzéseket fogalmazzuk meg. 

 Pedagógusaink vonatkozásában 

 Hazai, nemzetközi és online továbbképzéseken és tanulmányutakon való részvételre 

ösztönzés és támogatás az alábbi területeken: digitális pedagógia, projektmódszertan, 

kooperatív tanulási módszerek, általános és szaktárgyi digitális eszközhasználat, e-biztonság, 

21. századi készségek fejlesztése és tanítási módszerek, SNI-s tanulók digitális 

kompetenciáinak fejlesztése, stb. 

 Továbbképzésen részt vett pedagógusok beszámolója értekezleteken. 

 Tudásmegosztás munkaközösségeken és tantestületen belül (workshopok, előadások), jó 

gyakorlatok bemutatása. 

 Együttműködő tanári csoportok létrehozása és közös tevékenységei például eTwinning 

projektek, Digitális Témahét keretein belül. 

 Új, korszerű és innovatív tanítási módszerek kidolgozásának és kipróbálásának támogatása. 

 Helyi, a tantestület igényeire szabott továbbképzés szervezése meghívott előadókkal. 

 Korszerű infrastruktúra és informatikai háttér biztosítása (informatikai szaktantermek, 

tantermi számítógépek és szoftverek, digitális eszközök, sávszélesség) 

 Jó gyakorlatok, eTwinning projektek, projekttevékenységek disszeminációjának támogatása 

helyi és regionális szinten. 

Tanulóink vonatkozásában 

 Médiaszakkör működtetése, az érdeklődő tanulók aktívan részt vesznek iskolai rendezvények 

dokumentálásában, hátterének biztosításában. 

 Digitális eszközhasználat támogatása a tanórákon iskolai eszközökkel vagy a BYOD elv 

alapján, az e-biztonsági irányelvek figyelembe vételével. 

 Esélyegyenlőség és szabályozott hozzáférés biztosítása az informatikai eszközökhöz, 

internethez a kollégista tanulók számára is. 

 Több tanulócsoport számára nyitott projektek – eTwinning, témahetek – indítása, tanulói 

részvétel támogatása, kiemelkedő tanulói tevékenységek elismerése. 

 Egymástól tanulás támogatása a digitális készségfejlesztés területén is. 

Fertőd, 2017. szeptember 01. 

http://www.gymsmoamk.hu/
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A program célkitűzése: 
 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az intézményünkben eltöltött időben minden diák 

részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az 

iskolánk mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

A egészségfejlesztés és annak egyik megvalósulási formája a korszerű egészségnevelés a tanuló 

és a szülő részvételével az egészségi állapot erősítésére, fejlesztésére szolgál. 

A mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek, a tanuló egészséghez, 

biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, 

amelyek különösen 

 az egészséges táplálkozás, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

 a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, 

a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

 a személyi higiéné 

területére terjednek ki. 

További egészségnevelési feladatok: 

 higiénés magatartásra nevelés, 

 egészséges mozgásfejlődés biztosítása, 

 betegségek elkerülésére, egészség megóvására nevelés 

 krízis prevenció, 

 harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés, 

 Családi életre, társsá-, szülővé válásra nevelés. 

Az egészségfejlesztés során figyelembe vesszük a gyermekek, tanulók biológiai, társadalmi, 

életkori sajátosságait. Iskolánkban az átfogó prevenciós programoknak kiemelt jelentősége van. 

Arra törekszünk, hogy a teljes körű egészségfejlesztési program koordinált, nyomon követhető 

és mérhető, értékelhető módon valósuljon meg. 

Az iskolánkban folyó lelki egészségfejlesztés célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés 

fejlődést, támogassa a gyermek, tanuló esetében a környezethez történő alkalmazkodást, 

felkészítsen  és megoldási stratégiákat kínáljon a környezetből érkező ártalmas hatásokkal 

szemben, így csökkentve a káros következményeket, továbbá pozitív hatást gyakoroljon a 

személyiséget érő változásokra. 
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1 A program megvalósításának feltételei 
 

1.1 A program megvalósításának iskolán belüli személyi feltételei: 

Egészségfejlesztő csoport tagjai: 

 Iskola igazgatója – vagy megbízottja, 

 Osztályfőnöki munkaközösség vezetője, 

 Osztályfőnökök, 

 Testnevelő tanár 

 Iskola-egészségügyi szolgálat (iskolaorvos – védőnő), 

 Diákönkormányzatot segítő pedagógus. 
 

A legjobb program sem lehet eredményes a kollégák segítsége nélkül. A szakszerű és az iskola  

konkrét helyzetét vevő iskolai egészségstratégia megvalósítása elképzelhetetlen a tantestület 

együttműködése nélkül. 

 

1.2 Iskolán kívüli személyi feltételek, kapcsolatok: 

 Városi önkormányzat, 

 Soproni Szakképzési Centrum 

 Iskolaorvos, védőnő, 

 Szülői munkaközösség, 

 Gyermekjóléti szolgálatok (nevelési tanácsadók, családsegítők), 

 ANTSZ megyei intézményeinek egészségfejlesztési szakemberei, 

 Rendvédelmi szervek, 

 Kábítószerügyi egyeztető fórumok (drogambulancia) 

 Civil szervezetek, egyesületek. 

 

1.3 A program megvalósításának tárgyi feltételei: 

 Jól felszerelt tornaterem, öltözők, tusolók, 

 Tankonyha, 

 Iskolaorvosi rendelő, 

 Jól felszerelt, világos osztálytermek, 

 Iskolai stúdió, 

 Audiovizuális eszközök, 

 Kollégium, 

 Tanbüfé
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2 A program megvalósításának színterei 
 

2.1 Tanórai keretek, elsősorban: 

 természettudományos órák, 

 osztályfőnöki órák, 

 nyelvi órák, 

 testnevelés óra. 

 

2.2 Tanórán kívüli keretek: 

 nem sportjellegű tevékenységek  ( rendezvények), 

 mindennapos testmozgás, tömegsport, 

 sportversenyek, sportrendezvények, 

 diáknap, 

 sportnap, tanár-diák mérkőzések, 

 kollégiumi foglalkozások, 

 természetjárás, terepi foglalkozások. 

 

2.3 Egyéb lehetőségek 

3.3.1 Iskola egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő, asszisztens) 

Fő feladata a prevenció. Az év eleji- közi szűrésekkel, vizsgálatokkal diagnosztizálni az 

előforduló tüneteket, problémákat és a szükséges terápia mielőbbi alkalmazása. 

Rendszeres konzultáció osztályfőnökkel, szülővel, testnevelővel. 

Meghívottként részvétel az egészségnevelést érintő nevelőtestületi értekezleteken, 

illetve osztályfőnöki órákon. Kapcsolattartás háziorvos és iskolaorvos között. 

A részletes lehetőségeket az VI. számú melléklet tartalmazza. 

3.3.2 Szülőértekezletek 

Az iskolánkban zajló szülői értekezleteken sort lehet keríteni egészségneveléssel 

kapcsolatos problémák megbeszélésére is. 

3.3.3 SZM 

A program megvalósításának egyik fontos színtere az Szülői Munkaközösség, hisz a 

szülők aktív részvétele, tevőleges segítése, együttgondolkodása a siker záloga. 

3.3.4 Diákönkormányzat 

A tanév elején és a tanév közben rendszeres konzultáció a diákok képviselői és a 

testnevelő tanárok között a tanévi tömegsportok: - házi bajnokságok és egyéni 

testmozgásvégzési lehetőségek koordinálása. 
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3 A program megvalósítása 
 

3.1 Konkrét állapot felmérés. 

a) Iskolaorvosi szűrések-vizsgálatok 

b) A Magyar Közlöny 2014. október 27-én tette közzé a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet módosítását, amely nevesíti a NETFIT-et, mint a tanulók fizikai fittségi mérésének 
rendszerét, valamint szabályozza annak tartalmi kereteit. Ennek köszönhetően most már 
minden érintett iskolában a  NETFIT® rendszer segítségével mérik fel a testnevelők a diákok 
fittségi állapotát a 2018. január 9. és április 27. közé eső mérési időszakban. 

 

 

3.2 Az egyes színtereken tervezett módszerek: 

4.2.1 Egészségnevelés tanórán 

Az iskolánk egészségfejlesztéshez kapcsolódó, a nevelés-oktatás egészét érintő 

feladatainak színtere minden tanóra, és tanórán kívüli foglalkozás. Az ismeretátadásban 

kiemelt szerepet kapnak a biológia, természettudományos és idegen nyelvi órák. 

A biológia illetve idegen nyelvi órák egészségfejlesztéshez kapcsolódó feladatait 

részletesen tartalmazza az I. és a III. melléklet. 

4.2.2 Egészségnevelés az osztályfőnöki óra keretében 

Az osztályfőnöki órák tartalmát kötelezően nem határozza meg egyik közneveléssel 

kapcsolatos törvény ill. szabály sem, ezért ebben a tekintetben nagy az iskola 

szabadsága és ezzel együtt a felelőssége is. Az órakeret szűkös és a napi, valamint az 

aktuális problémák megbeszélése mellett helyet kell adni az egészségnevelésnek is. 

A részletes lehetőségeket az II. számú melléklet tartalmazza. 

4.2.3 Egészségnevelés a testnevelésórán és a        

sportoktatásban        

Célunk megszerettetni és megőrizni a mozgás szeretetét, változatos, hangulatos 

óravezetéssel sikerélmény biztosításával úgy, hogy ne csak a teljesítmény centrikus 

oktatás domináljon. Fenn kell tartani és lehetőség szerint bővíteni kell a differenciált 

oktatási formákat 

A tanulók önmagukhoz mért fejlődése jelentse az értékelés fő elvét, mind a technikai, 

mind pedig a kondícionális képességfejlesztés területén, ne az abszolút teljesítményt 

osztályozzuk. 

Diákjainktól elvárjuk, hogy lehetőségeikhez mérten 

 legyenek tisztában a balesetmegelőzős, balesetvédelem és  a  kölcsönös segítségnyújtás fő 

elveivel, fontosságával, 

 egészséges étkezési szokásokat alakítsanak ki, 

 felismerjék a helyes napirend kialakításának fontosságát, és eszerint éljenek, 

 tudatosuljon bennük a káros szenvedélyek sportteljesítmény-csökkentő és egészség- 

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/ad6843fc3bc800a8e7aa6d4f663eab355c950f75/dokumentumok/c69b7adc905965e8bf7c1bc16273b82ec31db9a6/letoltes
http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/ad6843fc3bc800a8e7aa6d4f663eab355c950f75/dokumentumok/c69b7adc905965e8bf7c1bc16273b82ec31db9a6/letoltes
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károsító hatása. 

 növekedjen a fizikai állapotuk az évenkénti Netfit teszt felmérések során.  

A részletes lehetőségeket az VI. számú melléklet tartalmazza. 

Mindennapi testmozgás     

Iskolánk a testnevelés órák keretein kívül is számtalan lehetőséget kínál a diákjainak, hogy 

játéklehetőséget biztosítson nekik, és kielégítse mozgásigényüket. A foglalkozások 

időpontját minden tanév elején a testnevelő tanár határozza meg az iskolavezetéssel történő 

egyeztetés után. 

A részletes lehetőségeket az V. számú melléklet tartalmazza. 

4.2.4 Prevenció 

Iskolánkban az egészségfejlesztés és környezeti nevelés területén kiemelt szerep jut a 

prevenciós munkának, felmérések készítésének, előadások, rendezvények szervezésének. 

A szenvedélybetegségek megelőzésének főbb területei: 

Táplálkozás: 

Egészséges ételválaszték a büfében: több tejtermékkel, péksüteménnyel, 

gyümölccsel.  

Egészséges étkezési &#8211; reformétkezésről szóló előadások 

szervezése.  

Sportrendezvényekkel egybekötött  bemutatók. 

A kollégiumban egészséges ételek készítése, gyógynövények felhasználásának módjai - 

foglalkozások 

Tájékoztatás szűrővizsgálatokról: 

A 11. évfolyamon iskolaorvosi, védőnői közreműködéssel a leányok részére önvizsgálati 

mellrák szűrés bevezetése. A fiúk a here daganatos betegségéről, a tünetek korai 

felismeréséről, önvizsgálatról hallanak védőnői tájékoztatót. 

Dohányzás: 

Iskolánk egész területén tilos a dohányzás. 

 

Tanári példamutatás. 

Biológia, kémia és fizika órákon, ahol a légzés élet- és egészségtana a tanóra szerves 

része a tantárgyak közötti kooperáció keretében az egészségnevelés. 

Drog-prevenció. 

A program koordinátoraként is tevékenykedő kolléga előadások szervezésével, kortárs 

segítők bevonásával, rendőrségi, ifjúságvédelmi szakemberek segítségével 

folyamatosan jelen van az osztályok életében.  
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Egyéb függőséget okozó fogyasztási cikkek: 

Alkohol, energiaital és kávé 

Sajnos nemcsak iskolánk fiataljaira jellemző, hogy a tanítási hét során felmerülő 

nehézségek miatt pótszerekhez nyúlnak. 

Bár a kávé és az energiaital legális drognak számít, nem lehet a diákok mindennapi itala. 

Az iskolán belül (büfé kínálat) nem juthatnak ezekhez az élénkítő szerekhez, otthoni, 

társaságbeli fogyasztásuk bevett napi gyakorlat.  

Alkohol: 

Mivel az iskola területén, az iskolai programokon az alkohol fogyasztása és birtoklása 

is tilos, ezért a tanulók baráti körben, szabadidejükben élnek vele. 

A tanórai munka során kiselőadások összeállítása és prezentációja. 

 

4.3 A megvalósítás időintervallumai 

 

Rövid távú ( 1 év ): 

 

Növekedjen a tömegsportokon való résztvevők száma. Az egészséges táplálkozás 

feltételeinek megteremtése a büfében. Kulturált, ízléses évszaknak megfelelő 

öltözködés. A betegséggel szembeni immunitás növekedjen - a tanári-tanulói 

hiányzások csökkenjenek! 

 

Középtávú ( 3- 4 év ): 

 

A dohányzók számának csökkentése, kortárssegítők számának növelése. Alkohol 

problémák számának csökkentése, drogmegelőzés. 

 

Hosszú távú ( 8-10 év) 

 

Átfogó szemléletváltozás. 
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4.4 Összehasonlító értékelés 

Folyamatértékelés:   

A végrehajtás szakaszában hogyan fogadják a diákok, tanárok, szülők ezt a 

programot, pl. az egyes rendezvényeken hányan vesznek részt. 

Átfogó éves értékelés: 

Az éves munka értékelésekor. 

Újabb célkitűzések meghatározása: 

Az új állapotfelmérés és a középtávú teljesülés tükrében 5-6 évente felülvizsgálat
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1. melléklet: Egészségnevelés a biológia és egészségtan órán 

A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok 

alkalmazásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek testi és lelki 

egészségük védelme érdekében. Feladata, hogy segítse a tanulót a veszélyes körülmények és 

anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében, a káros függőségekhez vezető 

szokások kialakulásának megelőzésében. 

 

9.évfolyam   - A tanulók korszerű ismereteket szereznek az ember testfelépítéséről, életműködéseiről, 

jellemző egészségügyi problémáiról és az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedésmódokról. 

Megismerik az alapvető elsősegély-nyújtási eljárásokat, valamint a szűrővizsgálatok és a 

védőoltások jelentőségét a betegségek megelőzésében. 

Fontos, hogy felismerjék az életmód, a környezet, a viselkedés és az egészségi állapot közötti 

összefüggéseket, hogy megértsék: az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, 

szellemi és szociális jóllét állapota. 

Tudatosuljon bennük, hogy a mindennapi életvezetés, az életmódbeli szokások fogják döntő 

mértékben meghatározni későbbi egészségi állapotukat, életkilátásaikat. 

 

10. évfolyam - Alapvető járványtani fogalmak ismerete. A helyi és világjárvány fogalma, a megelőzés és 

elhárítás lehetőségeinek megismerése. 

Az embereket fertőző vírusok. 

Az emberi szervezet parazita baktériumai, kórokozásuk. Baktériumok által okozott 

betegségek. Védekezés, megelőzés. Ajánlott és kötelező védőoltások. 

A gombák táplálkozás-élettani szerepének, a gombaszedés és tárolás

 szabályainak megismerése. 

Emberi kórokozó férgek, ízeltlábúak és az általuk okozott betegségek, tünetek ismerete. 

 

11–12. évfolyam - A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán feldolgozásra kerülő 

témakörök középpontjában többek között az emberi szervezet felépítésének és működésének 

megismerése, az ember testi és lelki egészsége közötti kapcsolat megértetése szerepel. Kiemelt 

szerepet kap a mindennapi élet biológiai problémáinak megismerése, a családtervezés és a 

tudatosan vállalt egészséges életmód biológiai alapjainak elsajátítása. 
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2. melléklet: Egészségnevelés osztályfőnöki órán 

 
 

Iskolánk tanulói a 14-19 éves korosztály tagjai, így meglehetősen változatos életkori sajátságok 

jellemzik őket. 

Testi és lelki egészség érdekében: 

 egyénileg, vagy csoportosan vegyenek részt a megszervezett programokon. (az elején akár 

jutalmazási rendszert is bevezethetünk). 

 a tanév során megrendezésre kerülő túrák népszerűsítése aktív részvétellel, beszámolókkal, 

 elsősegélynyújtó, ill. vöröskeresztes meghívott előadók bemutató előadásai, 

 a védőnővel, ill. meghívott szakemberekkel szervezett beszélgetés a szeretet-szerelem- 

szexualitás témában, 

 viselkedéstani alapok elsajátítása, 

 osztálykirándulás szervezése, amely lehet „csak” egy együtt töltött délután, hétvégi nap, vagy 

akár több nap is, 

 karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan ajándékozás, ami nem kell, hogy pénzért vásárolt 

legyen, egyszerűen egy közös beszélgetéssel, játékkal, hozott sütik fogyasztásával eltöltött óra 

lehetne. 

 

Egészséges táplálkozással kapcsolatban: 

 Az iskolai DÖK, természettudományos munkaközösségek és a kollégium által szervezett 

programokon mindig legyen képviselete az osztálynak! 

 Erre az osztályfőnöki órákon az információ továbbadásával, és felelősök kijelölésével, és saját 

példával buzdíthatunk. 

Testi és lelki egészség érdekében: 

 osztályfőnöki órák keretében meghívott szakemberekkel a szabadidő tartalmas, és értelmes 

eltöltésének lehetőségéről 

 az alkohol és tudatmódosító-szerekkel való találkozás lehetőségei, veszélyeik 

 Bajba kerültem, ki segíthet? Iskolai, városi szinten melyik szervezethez fordulhat a szülőkkel 

való megbeszélés után a gyerek. 

 Pályaorientációs előadások szervezése  

 Családi élet szervezése elsősorban otthoni példa, nevelés eredménye, de a diákjaink egyre 

nagyobb hányada kerül olyan hátérrel iskolánkba, hogy ennek a témának is van  

létjogosultsága osztályfőnöki óra keretében. 

 Meghívott pszichológus szakember adhat tanácsokat konfliktus kezelés, párkapcsolat, szülő- 

gyermek kapcsolat témában. Tárgyalási technikák megismerése, kultúrált vitatkozás, érvelés 

formái. 

 Egészségmegőrzés kapcsán a szűrővizsgálatok szükségességéről, és hatékonyságáról az 

iskolaorvos, a védőnő előadásai, tanácsai lehetnek jó útravalók.
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3. melléklet: Környezeti és egészségnevelés a nyelvi órákon 

 

Az élő idegen nyelv oktatása során elsajátított kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan 

összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, illetve a 

gyakorlati élettel. A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi 

integráció jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak 

más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra, ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagítja a tanulókat, 

amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

Ezen felül mivel a nyelv az élet minden területét átfogja, az idegen nyelv egyedülálló a 

tantárgyak között, hiszen számtalan lehetőséget biztosít a tantárgyat oktató pedagógus számára, 

a tanulók ismereteinek bővítésére, világról alkotott véleményük, beállítottságuk formálására. 

Az érettségi vizsgák, valamint a nyelvvizsgák követelményrendszerébe foglalt témakörök 

keretében – melyek már a nyelvoktatás legelső szintjétől jelen vannak és a különböző nyelvi 

szinteken újra és újra visszatérnek – a nyelvet oktató tanár tevékenyen részt vesz a tanulók 

környezeti és egészségnevelésében, mentálhigiénés fejlődésük elősegítésében. 

A környezeti és egészségnevelésben kiemelt szerepet játszó nyelvi 

témakörök: Környezetünk: 

 növények és állatok a környezetünkben, 

 időjárás, éghajlat, 

 környezetszennyezés és következményei, 

 környezetünk védelme, környezettudatos magatartás, 

 veszélyeztetett állat- és növényvilág, 

 természeti katasztrófák, 

 jövőkép. 

 

Életmód: 

 egészséges életmód, egészségmegőrzés, 

 egészséges étrend, sport, fittness, betegségmegelőzés, 

 gyógymódok, alternatív gyógyászat, 

 szenvedélybetegségek: dohányzás, alkohol, drogok, 

 test-és lélek harmóniája. 

 

Helyünk a világban és társadalomban, szociális kapcsolatok: 

 a család szerepe, fontossága, 

 a tizenévesek világa, baráti kapcsolatok, 

 generációk kapcsolata, generációs különbségek, 

 példaképek, 

 kultúrák, népek, országok, 
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 kulturális különbségek, tolerancia. 
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4. melléklet: Egészszégnevelés a testnevelés órán  
 

9-10. évfolyam 

A serdülőkor időszakában következik be a hirtelen, gyors hossznövekedés, ezért fő feladat 

ebben a korban a mély hátizmok további erősítése, „törzsizomfűző” kifejlesztése. 

Váljon szokásokká a sportkörnyezet higiéniája, tisztasága, a rendszeres mosakodás, tisztálkodás 

órák után. Ismerjék és alkalmazzák a tanulók azokat az alapvető verseny és játékszabályokat, 

amelyek a tanult sportágakban a tanórai és a tanárán kívüli versenyzést és játékot biztosítják. 

Rendelkezzenek a tanulók elméleti ismeretekkel az alapképességek fejlesztésének élettani 

hátteréről, amelynek ismeretében tudatosan alkalmazhatják a megismert képességfejlesztő 

módszereket. Ismerjék az alkalmazott új gyakorlatok esetében is az intenzitás és a terjedelem-

növelés lehetőségeit. Ismerjék a tartós terhelés, az aerob állóképesség fejlesztés alapelveit, 

tudják mérni, ellenőrizni. 

11-12 évfolyam 

Legyenek képesek önfejlesztésre, önellenőrzésre önállóan és önirányítottan tudjanak 

edzésmunkát végezni. Legyenek képesek különböző egyéni és csapat sportteljesítményeket 

adequat szempontok szerint értékelni. Váljon mind tudatosabbá magatartásuk a szabadidőben 

végzett sportolásban, edzettségük növelésében, érezzenek felelősséget saját magukkal, 

életmódjukkal szemben. Rendelkezzenek a tanulók ismeretekkel az erőt, a gyorsaságot és az 

állóképességet fejlesztő  programok összeállításáról. 

Ezzel mindenki egyetért, hisz a mindennapos testmozgásban lehetőség van arra, hogy a 

tanításhoz, tanuláshoz szükséges tulajdonságokat megerősítsük, a tanár-diák legyen erős, 

kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a tanítással, tanulással járó idegi 

és fizikai terhelést. 

Intézményünkben a heti két testnevelési óra elégtelen az egészség megőrzésére, életvitel, 

életmód kialakítására. Ezért igyekeztünk a délutáni programokba széles skálát adni a 

kínálatunknak a tanulóknak, tanároknak, szülőknek a testmozgásra. 
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5. melléklet: Mindennapos testmozgáshoz kapcsolódó foglalkozások 

A diákjainknak a délelőtti testenvelés órákon kívül, délután is külön sportolási lehetőséget 

biztosítunk. Ehhez különösen ideális a most birtokba vett több sportágra aklalmas 

tornatermünk. Kosárlabda fiú és leány, labdarúgás fiú és leány, kézilabda fiú és leány. A 

csoportok kialakítása a tanév elején történik, a toborzás utána folyamatos. Délutáni 

foglalkozásokon a más egyesületben nem leigazolt, tehát amatőr sportolók is járnak. A 

diákoknak lehetősége van részt venni különféle sportversenyeken,  diákolimpiákon, és más 

iskolák közötti sportrendezvényeken, kupákon.  

A versenyeztetés két kategóriában zajlik: 

Diákolimpia: 

 

 

 

 

 

 

Hanság kupa 

versenysorozat 

 Labdarúgás (fiú és leány, igazolt és amatőr) 

 Kosárlabda (fiú és leány, igazolt és amatőr) 

 Kézilabda (fiú és leány, igazolt és amatőr) 

 Következő sportágak igény szerint: 

Atlétika, Tenisz, Tollaslabda, Röplabda 

 

 Kosárlabda  

 Labdarúgás  

 Kézilabda  

 Atlétika pályaverseny 

 Atlétika mezei futás 

 Asztalitenisz
 

Táborok 

Rendszeresen egy  sporttábort szervezünk, a téli időszakban (január eleje) sí tábort. 

 

Osztálybajnokságok 

Az őszi időszakban, a tornateremben kézilabda, kosárlabda, a tavaszi időszakban az udvaron 

található sportpályákon labdarúgás és igény szerint streetball bajnokságot szervezünk. 

 

Egyéb programok 

Alkalmnként tanár-diák foci és kosármérkőzések, a kollégiumban egy ping-pong asztalon 

folyamatos játéklehetőség és  tömegsport jelleggel labdajátékok szintén testnevelő tanári 

felügyelet mellett. 

 

Túrák 

A tanítási időszakban hétvégenként gyalog és kerékpártúrákat, tereptúrákat szervez az iskola a 

környező tájegységekbe.  
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6. melléklet : Az iskolapszichológus feladatai a lelki egészségneveléssel 

kapcsolatosan 
 

Az iskolapszichológus megszervezi 

a) azokat a pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat, amelyek a képességvizsgálatok, szociometriai 

vizsgálatok, tanulási szokások, tanulási motiváció vizsgálatának körébe tartoznak, vagy a 

beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek megelőzése érdekében szükségesek, (kiemelt 

célcsoport a 9. évfolyam) 

b) a mentálhigiénés preventív feladatokat a nevelési-oktatási intézményben az egyén, a 

tanulócsoport, és az intézményi szervezet szintjén, 

c) a nevelési-oktatási intézményben az egészségfejlesztéssel, a nevelő-oktató munka, a szexuális 

nevelés segítésével, a nevelési-oktatási intézményben észlelt személyközi konfliktusok és az 

erőszakjelenségek megoldásával kapcsolatos pszichológiai témájú feladatokat, 

d) a krízistanácsadást a következő váratlan súlyos élethelyzetekben: kortárshaláleset, súlyos iskolai 

kudarcélmény, váratlan családi krízishelyzet, továbbá terápiás vagy más kezelés szükségessége 

esetén továbbirányít a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító 

intézményhez, valamint 

e) a kiemelten tehetséges tanuló tehetséggondozásában a pedagógusokkal és a pedagógiai 

szakszolgálat szakemberével közösen kidolgozza az együttműködés és az ellátás kereteit. 

f) szükség esetén az iskolai önismereti, képességstruktúra-feltárási,

 pályaorientációs tanácsadást/foglalkozást. 

 

Az iskolapszichológus együttműködik/kapcsolatot tart 

a) az iskola vezetésével, 

b) a nevelőtestület tagjaival, 

c) érintett tanulókkal és szüleikkel, 

d) az iskola egészségügyi szolgálat munkatársaival, 

e) környezetünkben működő iskolákban dolgozó iskolapszichológusokkal, 

f) Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis feladatait ellátó intézménnyel, 

g) a pedagógiai szakszolgálatban dolgozó iskolapszichológussal a szakellátásra történő utalása 

vonatkozásában, 

h) a pedagógiai szakszolgálattal az érintett gyermek, tanuló pedagógiai szakszolgálati ellátás 

keretében történő gondozásában, 

i) a pedagógiai szakszolgálat pályaválasztási szakemberével, 

 

Az iskolapszichológus továbbá 

a) segíti pszichológiai ismereteknek a nevelési-oktatási intézményen belüli elsajátítását, 

b) önismereti, képességstruktúra-feltárási, pályaorientációs tanácsadást/foglalkozást tart, 

c) bántalmazás vagy deviáns viselkedésformák esetén kiemelt segítséget nyújt konfliktusban 

érintett gyermekek, tanulók és pedagógusok számára. 
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7. melléklet : Egészségügyi helyzetkép az iskola-egészségügyi 

szolgálat vizsgálatai alapján 

Szűrővizsgálatok során az országosan jellemző tendenciát észleljük az iskolában. 

Elsősorban a mozgásszervi elváltozások, allergiás panaszok, az elhízás okozza a 

legtöbb egészségügyi problémát a diákok körében. 

 

 

Iskola egészségügyi szolgálat ( iskolaorvos, védőnő ) 

 

Az iskola-egészségügyi szolgálat munkáját a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján 

végzi. Fő feladata a primer és szekunder prevenció. Az iskola egészségügyi 

vizsgálatokkal, kiszűrni az esetleges elváltozásokat, időben felismerni a betegségeket 

megelőző állapotokat. Gyanú esetén szakorvoshoz irányítani a tanulókat kivizsgálás 

céljából. A már diagnosztizált betegséggel rendelkező tanulók gondozása, állapotuk 

folyamatos nyomon követése. Rendszeres konzultáció osztályfőnökkel, szülővel, 

testnevelővel. Kapcsolattartás háziorvos és iskolaorvos között. 

Meghívottként részvétel az egészségnevelést érintő nevelőtestületi értekezleteken, 

illetve osztályfőnöki órákon. 

 

Kapcsolódási pontok az iskolai egészségnevelési, fejlesztési tervhez:  

 

Egészséges életmód 

Döntéshozatal. Rövid távú döntések hosszú távú haszna 

vagy kára Drogokról általában, függőség. 

Rákmegelőzés - emlő és here önvizsgálat 

Táplálkozási szokások, ehhez kapcsolódó betegségek (anorexia, 

bulimia, kóros elhízás) 

Szex edukáció 

Felelősségteljes 

párkapcsolat 

Fogamzásgátlás 

Terhesség megszakítás 

Szexuális úton terjedő betegségek – AIDS 

megelőzés Családalapítás, fogamzásszabályozás 
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8. melléklet: Elsősegélynyújtás alapismeretek oktatásának lehetőségei 
 

 A diákok magas óraszámuk miatt leterheltek, a kerettantervek nem hagynak időt újabb 

tananyag részek beemelésére, nincs kidolgozott tanterv, nincs egységesen elfogadott 

szakirodalom, de a megfelelő tanerő is  hiányzik. Iskolánkban hagyományosan jelen van az 

elsősegély-nyújtási alapismeretek átadása, versenyekre való felkészítés az iskola-

egészségügyi szolgálat, a Magyar Vöröskereszt és az OMSZ szakembereinek 

közreműködésével. 

Célok: 

1.A ismeretátadás célcsoportjának bővítése, 

2.A diákok ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát,  

3.Ismerjék fel az alapvető vészhelyzeteket, 

4.Tudják az egyes sérülések élettani hátterét, várható következményeit,  

5.Sajátítsák el a legalapvetőbb segélynyújtási módokat, 

6. Segélynyújtással, élettannal, anatómiával kapcsolatos alapfogalmak megismerése,  

7.  Képességfejlesztés: 

a) Probléma felismerés, 

b) Gyors és szakszerű cselekvés, 

c) Embertársaink iránti érzékenység, 

d) Bajba jutottakkal szembeni együttérzés 

8.A tanulók kapjanak bepillantást a mentőszolgálat felépítésébe és 

működésébe, 9.Készség szinten sajátítsák el mikor, és hogyan kell mentőt hívni, 

10. Alakuljon ki együttműködés a középiskola és a mentőszolgálat között. 

tanórai keretek: 

 biológia-egészségtan órák: anatómiai és élettani ismeretek, sérülések felismerése, 

 kémia órák: mérgezések, vegyszer okozta sérülések, égési sérülések, 

 fizika órák: égési sérülések, áramütés, érintésvédelem), 

 testnevelés: veszélyhelyzetek, baleset megelőzés, 

 osztályfőnöki órák: alapfogalmak, elsődleges feladatok, kommunikáció, megközelítő 

magatartás 

  

Tanórán kívüli lehetőségek: 

 sportfoglalkozások, 

 túrázás, 

 tematikus napok,  

 kollégiumi foglalkozások, 

 versenyek, 

 egyéb rendezvények, előadások, 

 tűz- és balesetvédelmi oktatás. 

Idő hiányában a pedagógusok fő célja a motiváció megteremtése lehet, ezt követően érdemes a 
diákokat valamilyen célszervezethez irányítani (Ifjúsági Elsősegélynyújtók, Magyar Vöröskereszt). 
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9. melléklet: Kérdőívek 

Kérdőív a dohányzási szokásokról: A megfelelő részt húzzátok alá. Előre is köszönjük válaszaitokat, 

mely anonym és az eredményeket a faliújságon megtekintheted. 

 

1.   Évfolyam: …………………. 

 

2. Születési év: ………………. 

 

3. Nemed:  fiú  lány 

 

4. Kipróbáltad már a dohányzást?  igen   nem 

 

 

5. Ha már rágyújtottál, hány éves korodban történt először? 

 7 éves kor előtt  7-8 év  9-10 év 

 

 11-12 év  13-14 év  egyéb 

 

 

6. Miért gyújtottál rá?  kíváncsiságból   barátok rábeszéltek 

 

                                          szüleidet utánoztad   reklámban láttad 

 

 

7. Az első rágyújtás óta dohányzol-e?  igen  nem 

 

 

8. Ha igen, milyen gyakran dohányzol? 

 naponta  hetente 1-2 alkalom  havonta 1-2 alkalom 

 

 

9. Hány cigarettát (egyéb dohányterméket) szívsz el naponta? 

 1-2 szál  5-10 szál  15-20 szál  1 doboznál több 
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10. Próbáltál már leszokni a dohányzásról?  igen  nem 

Ha igen, hányszor? ……………. alkalommal 

11. Ha nem dohányzol, mi az oka? 

 káros az egészségre  tiltják a szüleid  sok pénzbe kerül 

 

 egyéb, és  

pedig:………………………………………………………………… 

 

 

 


