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A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS 
ALAPOZÓ OKTATÁS   

ISKOLAI PROGRAMJA 
 

9 – 12. évfolyam 
   
  
Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben 
Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26.  
 
   
A szakmacsoportos alapozó oktatás iskolai kínálata:  
  
   
1. Szakmacsoportos alapozó oktatás az informatika szakmacsoportra 

( 2. oldal) 
 

2. Szakmacsoportos alapozó oktatás a kereskedelem-marketing, üzleti 
adminisztráció szakmacsoportra 
( 18. oldal) 

 
3. Szakmai alapozó oktatás a vendéglátás - idegenforgalom 

szakmacsoportra 
 ( 36. oldal) 

 
 
 
Az óratervekben a heti és ciklus óraszámok megadása csak statisztikai és 
tervezési célt szolgál. A képzések konkrét megszervezésénél, órarendbe 
állításánál az irányadó az éves óraszám. Az iskola tárgyi és személyi 
feltételei függvényében az oktatás blokkosítva is szervezhető. Az órák 
konkrét elosztását a tanév tantárgyfelosztása tartalmazza. 
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1. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ INFORMATIKA SZAKMACSOPORTRA 

 

9. évfolyam

Szakmacsoportos alapozó oktatás tartalma 

Résztantárgy éves heti ciklus
Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 2 4

A műszaki pályák világa 37 1 2
Anyag és eszközismeret 37 1 2

Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 3 6
Számítástechnikai gyakorlatok 111 3 6

Összesen 185 5 10

10. évfolyam

Szakmacsoportos alapozó oktatás tartalma 

Résztantárgy éves heti ciklus
Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 2 4

A műszaki ábrázolás és képfeldolgozás alapjai 37 1 2
Számítógép programozás 37 1 2

Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 3 6
Kép- és hangfeldolgozás, multimédiás alkalmazások 74 2 4
Számítógép programozási gyakorlatok 37 1 2

Összesen 185 5 10

11. évfolyam

Szakmacsoportos alapozó oktatás tartalma 

Résztantárgy éves heti ciklus
Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek 111 3 6

Számítógép programozás 111 3 6

Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 185 5 10
Számítógép programozási gyakorlatok 185 5 10

Összesen 296 8 16

12. évfolyam

Szakmacsoportos alapozó oktatás tartalma 

Résztantárgy éves heti ciklus
Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek 64 2 4

Számítógép programozás 32 1 2
Adatbázis-kezelés 32 1 2

Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 192 6 12
Számítógép programozási gyakorlatok 128 4 8
Hardverismeret és gyakorlat ( B változat -szoftverorientációjú szakmai kimenet) 64 2 4

Összesen 256 8 16

óraszám

óraszám

óraszám

óraszám
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INFORMATIKAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK  
9-12. évfolyam 

Célok és feladatok 

A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és 
gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a 
pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés 
megalapozására. 

Az Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek tanításának célja a szakmacsoportban a tanulók 
pályaválasztásának megerősítése, valamint a szakmacsoport tevékenységformáinak és technológiáinak 
megismertetése. A tananyag feldolgozása adjon lehetőséget a tanulók tapasztalatainak rendszerezésére, értékelésére, 
elemzésére. 

Keltse fel az érdeklődést az elméleti alapok iránt, mutassa be a különböző munkakörökben végzett 
munkatevékenységeket, járuljon hozzá a tanulók egyéni életpályájának reális megtervezéséhez. Alakítsa ki a 
műszaki foglalkozásokat megalapozó természettudományi szemléletet, készítsen fel a gyakorlatai munkára. 

A természettudományi tantárgyak tananyagára építve fejlessze, formálja a tanulók műszaki szemléletét. Fejlessze 
a tanulók kreativitását, logikus gondolkodását, célirányos műszaki feladatmegoldó képességét. Különösen a tizedik 
évfolyamtól kezdve ismertesse meg a tanulókkal az informatikai szakmák egyik legfontosabb alkotó 
tevékenységének, a számítógép programozásnak alapelveit, módszereit és egyszerű fogásait. Alakítsa ki a tanulókban 
a pontos és minőségi munkavégzés igényét, a környezettel szembeni felelősségérzetet, a lényegmegragadó 
képességet és a berendezések, eszközök szakszerű, gondos használatának, kezelésének igényét. 

A műszaki pályák világának megismertetésével segítse elő a tanulók megalapozottabb pályaválasztását. 
Az Anyag- és eszközismeret ismertesse meg a tanulókkal az informatikai szakmákban alkalmazott anyagok és 

eszközök általános tulajdonságait, felhasználhatóságukat. 
A műszaki ábrázolás és képfeldolgozás alapjai fejlessze a tanulók térlátását, térszemléletüket, vizuális 

kultúrájukat. Készítse elő a tanulókat a számítógéppel támogatott ábrázolás, képfeldolgozás technikájával foglalkozó 
tevékenységekhez szükséges ábrázolási ismeretek és alkalmazások elsajátítására. 

A Számítógép-programozás oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék az alapvető programozási elveket és 
tételeket, a programozási elmélet alapjait, a strukturált programozás fogásait és az egyszerűbb programtervezési 
módszereket, a korszerű objektumorientált programozás alapjait. Az elmélethez kapcsolódó gyakorlat keretében 
önálló feladatokon keresztül mélyítsék el tudásukat. Ismerjék meg a korszerű objektumorientált és vizuális 
programozási elveket és azok egyszerűbb alkalmazását. 

Az Adatbázis-kezelés oktatásának célja a rendszerelméleti ismeretek és az ezzel kapcsolatos adatbázis-tervezési és 
-szervezési ismeretek elsajátítása. Feladataik kapcsán ismerjék meg a tanulók a hagyományos adatszerkezet és az 
integrált adatszerkezet kezelésével kapcsolatos alapfogalmakat és eljárásokat. 

Fejlesztési követelmények 

A tananyag tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így 
különösen az ismeretelemző-értékelő gondolkodás, az önálló ismeretszerzés képessége, az ismeretek alkalmazásának 
képessége. 

Fejlessze a szóbeli és írásos műszaki kommunikációs képességeket, a rajzi készségeket. A tanulók a szóbeli 
kommunikációban törekedjenek a feldolgozott témákhoz kapcsolódó szakkifejezések szabatos és helyes 
használatára, írásos munkáikban, rajzfeladataikban az igényes külalakra. A tevékenység során szokjanak hozzá a 
tanulók a számítástechnikai eszközök használatához. Alakuljon ki a tanulókban az önálló tanulás, feladatmegoldás 
igénye, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét. Alakuljon ki, fejlődjön, erősödjön meg a 
tanulók saját munkájukkal kapcsolatos igényessége, munkájuk legyen átgondolt, célszerű, eredményes. 

A tevékenység során folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai motiváció. Alakuljon ki a reális önismeret, 
váljon tudatos döntéssé a pályaválasztás. Ismerjék meg a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges magatartási 
szabályokat, magatartásformákat. 

A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, fejlődjön, erősödjön a szakmacsoporthoz, az informatikai 
szakmákhoz való kötődés. 

Alakuljon ki a felelősségérzetük egymás iránt, a társakkal való együttműködési képesség, a közösség és az egyén 
érdekei összeegyeztetésének képessége. 
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9. évfolyam 

Évi óraszám: 74 óra 

Belépő tevékenységformák 

A műszaki pályák világa: 
Tanári irányítás mellett, leírások, képek, filmek, internetes ismeretforrások alkalmazásával önállóan végrehajtott 

adatgyűjtés, megfigyelés, tapasztalatszerzés, tájékozódás a műszaki ágazat ismérveiről, jelenségeiről, folyamatairól, 
állapotáról. A műszaki - és különösen az informatikai - pályákról egyéni és csoportos adat- és ismeretgyűjtés. 

Ember-pálya megfelelése, gyakorlás szerepjátékokban, elemzés, a pályaalkalmasság feltételeinek, a tanulók 
lehetséges saját szerepének, munkakörének a mérlegelése. 

Anyag- és eszközismeret: 
Az informatikai gyakorlatban alkalmazott anyagok és eszközök megismerése önállóan végrehajtott elemzés, 

adatgyűjtés, információfeldolgozás módszereivel. A megismert fogalmak szabatos, tudatos megfogalmazása. A 
hétköznapi anyagokról elsajátított ismeretek szakszerű felhasználása. A fémes és nemfémes anyagok, vezetők, 
félvezetők és szigetelők általános és szakmaspecifikus tulajdonságainak jellemzése. Az informatikai alapeszközök és 
kiegészítők felépítésének, működésének és főbb típusainak leírása. Az információs technológia fejlődési 
tendenciáinak ismertetése. 

A műszaki pályák világa 

 Témakörök  Tartalmak 
 A műszaki pályák ismerete  A pályaismeret elvei, szempontjai.  

Pályaképek, pályatükör. 
 A helyes pályaválasztás feltételei  A pálya és a személyiség.  

Társadalmi és csoporthatások a pályaválasztásban.  
A képességek szerepe. 

 Tájékozódás a munkaerőpiacon  Rugalmas pálya- és munkahelyváltás.  
Az informatikai szakmák, foglalkozások társadalmi presztízse és 
vonzereje. 

Anyag- és eszközismeret 

 Témakörök  Tartalmak 
 Az informatikai gyakorlatban 
felhasznált anyagok tulajdonságai 

 Fémes és nemfémes anyagok, vezetők és szigetelők.  
Félvezetők.  
A számítástechnikai eszközökben használt anyagok és alkatrészek 
legfontosabb tulajdonságai.  
Az adattárolás, adatfeldolgozás és archiválás anyagai és eszközei.  
Adathordozók. 

 Az informatikában használt 
számítástechnikai eszközök 

 Számítógépek szerkezeti felépítése, generációi, belső és külső 
kiegészítői és kiszolgálói.  
Processzorok és alaplapok típusai.  
Adattároló eszközök, memóriák, meghajtók.  
Perifériák, nyomtatási lehetőségek, kommunikáció a számítógéppel.  
Korszerű adatbeviteli eszközök. 

 Az informatikában használt 
kommunikációs eszközök 

 A számítógépes kommunikáció technikai eszközei.  
Informatikai hálózatok típusai, működésük alapelve és a fejlődés 
iránya.  
Az internet tulajdonságai, szolgáltatásai, információs etika. 
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A továbbhaladás feltételei 

A műszaki pályák világa: 
A tanulók tudják felsorolni és csoportosítani az informatikai szakmacsoporthoz tartozó pályákat, megfogalmazni a 

hazai és nemzetközi fejlődési tendenciákat, a szakma jelentőségét és helyzetét. 
Tudják összeegyeztetni az önismereten alapuló pályaelképzeléseiket a pálya követelményeivel, elvárásaival. 
Legyenek képesek tájékozódni a munkaerőpiacon, és tudják pályaválasztásukat megtervezni. 
Anyag- és eszközismeret: 
A tanulók tudják csoportosítani az információs technológiákban általában alkalmazott anyagokat. Ismerjék a 

vezetők, szigetelők, félvezetők legfontosabb tulajdonságait, alkalmazásuk módját, az információs technológiában 
betöltött szerepüket. 

Ismerjék és értsék a számítógép működési elvét, belső felépítését, funkcionálisan főbb alkatrészeit, perifériáit. 
Ismerjék az adatbeviteli, adattároló és adatkiviteli eszközök főbb típusait, alkalmazásuk lehetőségeit és a fejlődési 

tendenciákat. 
Legyenek tisztában az elektronikus kommunikáció elvével, főbb gyakorlati megvalósításával, a helyi hálózatok és 

a világháló alkalmazási köre közötti különbséggel és azonossággal. Ismerjék az internet fontosabb szolgáltatásait és 
az elektronikus kommunikáció etikai és erkölcsi szabályait. 

10. évfolyam 

Évi óraszám: 74 óra 

Belépő tevékenységformák 

A műszaki ábrázolás és képfeldolgozás alapjai:  
Vizuális nyelvi ismeretek alkalmazása. 
A látvány vizuális tartalmának, törvényszerűségeinek feltárása. 
A vizuális kommunikáció funkciói megfelelő megjelenítési formáinak értelmezése, alkalmazása. 
Tárgyak és különböző ábrázolásaik összevetése, elemzése. A multimédiás alkalmazások alapelemeinek: rajz, 

fénykép, hang, videó előállításához, illetve rögzítéséhez használt eszközök és programok ismerete. 
Számítógép-programozás I.: 
A tanult programozási nyelv(ek) alkalmazása (fejlesztési háttere, felépítése, utasításkészlete stb.). Az informatikai 

szabványok ismerete és alkalmazása. Algoritmusok értelmezése. Programkönyvtárak alkalmazása, beépítése saját 
programba. A fejlesztői környezet telepítése, konfigurálása és használata. 

A műszaki ábrázolás és képfeldolgozás alapjai  

 Témakörök  Tartalmak 
 Alapfogalmak  A műszaki ábrázolás és képfeldolgozás feladata.  

Hagyományos és számítógépes rajzeszközök és alkalmazásuk.  
Rajzi szabványok.  
Síkmértani szerkesztések.  
Perspektivikus, axonometrikus és vetületi ábrázolás alapjai.  
Jelképes ábrázolás. 

 Számítógépes rajzolás és 
képfeldolgozás 

 Műszaki rajzoló programok és képfeldolgozók.  
A számítógéppel támogatott tervezés és az anyagmegmunkálás 
kapcsolata.  
A digitális képrögzítés elve, formátumai, eszközei és feldolgozó 
programjai. 

 Hang- és mozgókép-feldolgozás  Az információs és kommunikációs technológia alapjai, digitális 
hangrögzítés elve, formátumai és eszközei.  
A digitális mozgóképrögzítés elve, formátumai és eszközei.  
A DVD technika alapjai. 

 



Széchenyi István Szakképző Iskola 

6 

Számítógép-programozás I.  

 Témakörök  Tartalmak 
 Informatikai, programozási 
alapfogalmak 

 A közismereti informatikában tanultak rendszerezése és gyakorlati 
alkalmazhatósága.  
Az ASCII-szabvány.  
Informatikai alapfogalmak átismétlése.  
A kódolás fogalma, kódrendszerek, az ASCII kódrendszer.  
A számítógépes adatábrázolás, adatok tárolása, fix- és lebegőpontos 
adatábrázolás.  
Átszámítás kettes, tízes és tizenhatos rendszerben.  
Az adattárolás fajtái és jellemzői. 

 A programozás eszközei  Programkód és programnyelv.  
A kódolás és a forrásprogram fogalma, a programnyelvek működése, 
generációi és típusai.  
A fejlesztői környezet és követelményei.  
A fordítás és szerkesztés folyamata.  
Programkönyvtárak.  
Utasítások, adatok, függvények, eljárások és objektumok fogalma, 
célja és tartalma egy adott nyelvben. 

A továbbhaladás feltételei 

A műszaki ábrázolás és képfeldolgozás alapjai:  
A tanulók ismerjék a műszaki ábrázolás és a számítógépes képfeldolgozás legfontosabb területeit, rendelkezzenek 

az ábrázoláshoz szükséges térszemléleti alapokkal. Ismerjék fel a perspektivikus, axonometrikus és vetületi ábrákat. 
Legyenek képesek az egyszerűbb tárgyak, valamint ezek vetületi és axonometrikus ábrái között az összefüggések 
megtalálására, egyeztetésére. 

Ismerjék a leggyakrabban használt műszaki tervező programok célját, alkalmazási elvét, kapcsolatát az 
anyaggyártási technikákkal. 

Ismerjék és értelmezzék az információs és kommunikációs technológiákban alkalmazott kép-, hang- és 
videofeldolgozás eszközeit, szabványait és alkalmazásuk módját. Legyenek képesek értelmezni az interaktivitás 
fogalmát, tudjanak gyakorlati példákat hozni az interaktív multimédiás alkalmazásokra. 

Számítógép-programozás I.: 
A tanulók ismerjék a programozás általánosan elterjedt eszközeit, az aktuálisan alkalmazott programnyelvek főbb 

jellemzőit, felhasználási területét. 
Értsék meg a fordítás és szerkesztés folyamatát, a könyvtárfájlok, meghajtók és forrásobjektumok szerepét. 
A tanulók tudják alkalmazni a legfontosabb programozási elveket és módszereket. Legyenek képesek a feladat 

megfogalmazására, a megoldási stratégia kidolgozására. 

11. évfolyam 

Évi óraszám: 111 óra 

Belépő tevékenységformák 

Számítógép-programozás II.:  
A tanult programozási nyelv(ek) alkalmazása (fejlesztési háttere, felépítése, utasításkészlete stb.). A strukturált 

programozás főbb jellemzőinek alkalmazása, a programstruktúra kialakításának, menetének alkalmazása, a 
programozási tételek alkalmazása. Az objektumorientált programozás céljának, módszereinek ismerete és 
alkalmazása. 
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Számítógép-programozás II.  

 Témakörök  Tartalmak 
 Programozás-technikai 
alapismeretek, programtervezés 

 A feladat megfogalmazása.  
Matematikai modell felépítése.  
Algoritmuskészítés módszerei.  
Mintakódok olvasása, dokumentáció elemzése.  
A programozás folyamata.  
Folyamatábrázolási módszerek, struktogramok.  
Kódolás, tesztelés és dokumentáció feladata, főbb jellemzői. 

 Értékadás, változók, konstansok  Adatelemzés, adatszerkezet felépítése.  
Típus, változó, konstans fogalma, deklarációja, szerepe a 
programban.  
Típusok kiválasztása.  
A programok szerkezete, főbb elemeik (fogalmak).  
Egyszerű adatszerkezet megfogalmazása.  
Műveletek összetett adatszerkezetekkel. 

 Elágazások és ciklusok 
szervezése, függvényhívások 

 Feltételes elágazás tervezése.  
Ha - akkor - egyébként szerkezet.  
Esetelemzés és szétválasztás.  
Példák ciklusokra.  
A ciklusteszt helyének meghatározása.  
Szándékolt kilépés ciklusból.  
Példák függvényekre, saját függvény és eljárás tervezése.  
A programkönyvtár fontosabb eljárásainak elemzése, alkalmazási 
feltételek, átadható adatok, paraméterek. 

 Programozási tételek  A programozási tételek célja, tartalma, alkalmazási köre.  
Példaelemzés programozási tételekre.  
Algoritmuskészítés összetett gyakorlati feladatokhoz.  
Fájlkezelés programból. 

 Az objektumorientált 
programozás elve és alapjai, 
objektumok felépítése és 
tulajdonságai 

 Fogalomkörök.  
Az objektumok tulajdonságainak elemzése.  
Objektumok hierarchiája és viselkedése.  
Dinamikus objektumok. 

A továbbhaladás feltételei 

Számítógép-programozás II.:  
A tanulók tudják alkalmazni a legfontosabb programozási elveket és módszereket. Legyenek tisztában a 

folyamatábrázolás szabályaival. Tudjanak folyamatábrát olvasni, értelmezni. Tudjanak algoritmus-leírást készíteni. 
Legyenek képesek a feladat megfogalmazására, a megoldási stratégia kidolgozására. 

A tanulók ismerjék az adatszerkezetek általános tulajdonságait és típusait. Legyenek tisztában az adatdeklaráció 
szerepével, a változók érvényességi körével. Ismerjék az összetett adatszerkezetek alapeseteit. Értelmezzék az 
adatvektor és adatmátrix fogalmát, alkalmazási körét. 

A tanulók tudják alkalmazni az alapvető logikai vizsgálatok módszereit, a strukturált, függvényhívás alapú 
programozás főbb jellemzőit. Legyenek tisztában a logikai feltételvizsgálat helyének fontosságával. 

A tanulók ismerjék fel a fontosabb alapfüggvényeket és a paraméterátadás alapjait, a hívási szabályokat az adott 
nyelvben. Legyenek tisztában egy adott feladat megoldásához szükséges tételek kiválasztásával. 

A tanulók ismerjék az objektumorientált programozás elvét, az objektum fogalmát, szerkezetét. Tudják az 
adatmező, metódus és osztály fogalmát és jelentőségét. 

Értelmezzék az objektumhoz kapcsolódó metódusokat. Tudják megkülönböztetni a függvényt, eljárást és 
metódust. Ismerjék az objektumok általános felépítését, kialakításuk elvét, tartalmát. Legyenek tisztában az 
öröklődés fogalmával és jelentőségével. Tudjanak objektumokat azonosítani, jellemző közös tulajdonságokat 
kiemelni, kapcsolatokat kialakítani. 
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Legyenek képesek komplex gyakorlófeladatot a tanult elemek alapján megtervezni és a gyakorlati munkára 
előkészíteni. 

12. évfolyam 

Évi óraszám: 64 óra 

Belépő tevékenységformák 

Számítógép-programozás III.:  
Egy vizuális programnyelvnek alkalmazói szintű megismerése. 
Objektumok létrehozása és programozása grafikus fejlesztői környezetben. Eseménykezelés egyszerű formokon. 
Hálózati topológiai ismeretek elmélyítése. 
Adatbázis-kezelés: 
Relációk képzése és matematikai hátterük alapjainak alkalmazása. 
A relációs adatbázis szerkezetének elemzése, adattáblák felépítése, tervezésük gyakorlása. 
Adatbázis feltöltése és rendezése, a felhasználói interaktivitás tervezése. Adatkeresés, szűrés, listázás, válogatás az 

adattáblában. Válogatás kulcsmezők szerint. 
Korszerű lekérdezések - az SQL nyelv alapjainak alkalmazása. Vizuális interaktív adatbázis-kezelés, űrlapok és 

riportok tervezése grafikus segédprogramok (varázsló) segítségével. 

Számítógép-programozás III.  

 Témakörök  Tartalmak 
 A vizuális programozási nyelv  Alapfogalmak.  

Vizuális programobjektumok tanulmányozása.  
Adatátadás formok között.  
Eseményvezérlés. 

 A hálózati architektúrák 
jellemzése 

 Hálózatok osztályozása.  
Topológia fogalma.  
Szinkronizáló karakterek, start- és stopbitek.  
A kódolási eljárások.  
Az IEEE 802-es szabványcsalád.  
Az FDDI-szabvány.  
Az OSI-modell rétegei és megvalósításuk.  
Az IPX, SPX, NETBIOS és TCP/IP fogalma.  
Nowell Netware, Win NT-2000-XP alkalmazói ismeretek.  
Az RPC protokoll megvalósítása, szintaxisai.  
Adatábrázolás és adattömörítés.  
Könyvtárkatalógus-szerkezet, hierarchiák, jogosultságok. 

Adatbázis-kezelés 

 Témakörök  Tartalmak 
 Az adatbázis-kezelés 
alapfogalmai 

 Történeti háttér, szabványok.  
Adatbázismodellek.  
Adattábla szerkezete, mezők típusainak meghatározása.  
Kapcsolómező és index fogalma. 

 Relációk képzése és matematikai 
hátterük 

 A reláció fogalma, kialakítása.  
Alapvető relációs és halmazműveletek.  
Egyszerű relációtervezés.  
Kapcsolatteremtés táblák között.  
Az adattábla összetartozó rekordjai és mezői.  
Számított adatok és ismétlődő adatok.  
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A kulcsmező kiválasztásának módszere.  
A normalizálás folyamata. 

 Adatbázis feltöltése és rendezése  Adatbázisok létrehozása segédprogramokkal és önálló fejlesztő 
rendszerrel.  
Mezőtípusok, adatbázisfájl-típusok.  
Karakteres adatmezőkön végezhető műveletek.  
Adatbázisrekordok feltöltése azonos adatokkal, sorozatokkal, 
dátumértékekkel.  
Adatsorok rendezése. 

 Szűrés, listázás és keresés az 
adattáblában 

 Adatmegjelenítési formációk.  
Felhasználói interaktivitás, feladatok.  
Az SQL utasításkörének megismerése, leírása.  
Az SQL nyelv elemei.  
Kliens-szerver-hierarchia. 

 Űrlapok és formok használata  Korszerű alapszintű adatbázis-kezelő program elemzése.  
Adatbeviteli űrlap tervezése.  
Adatfeltöltő és információkereső űrlapok alkalmazása.  
Adatbeviteli eszközök, választó vezérlők és listaablakok 
alkalmazása. 

A továbbhaladás feltételei 

Számítógép-programozás III.:  
A tanulók ismerjék a modern vizuális programozás alapjait, a vizuális objektumok fogalmát, főbb típusait. 
Legyenek tisztában a vizuális objektumok tulajdonságaival, a hozzá rendelhető események jelentőségével, az 

egyes eseményobjektumot reprezentáló kontrollok feladatával, kiválasztásuk elvével. Ismerjék és értsék a 
felhasználói aktivitásra tervezett programok működési elvét, a programozás szabályait. 

Legyenek tisztában az események kiváltó eszközeivel, az eseményvezérlés által megvalósítható sokoldalúsággal. 
Tudjanak form- és kontrolltulajdonságokat meghatározni. 
Ismerjék az OSI-modell rétegeit, a leggyakrabban alkalmazott szabványokat és megvalósításait. Értsék az IEEE 

802.X szabványcsaládot és az Ethernetet. 
Ismerjék a hozzáférési és hibakezelési eljárásokat és jellemzőket. 
Ismerjék a hálózati és szállítási rétegek jellemző algoritmusait. 
Ismerjék és értsék a legfontosabb biztonsági rendszereket. 
Adatbázis-kezelés: 
A tanulók ismerjék az adatbázis fogalmát, különböző modelljeit - hangsúlyosan a relációs modellt. Értsék meg az 

adatbázis-kezelés feladatát és problémakörét. Érzékeljék az adatbázis- és a táblázatkezelővel leképzett adattábla 
közötti különbséget. 

Legyenek tisztában a relációs adatbázis tábláinak, mezőinek és rekordjainak kialakításával, és az ezeken végzett 
műveletek matematikai alapjaival. Értsék a táblák közötti kapcsolatteremtés elvét és lényegét. Legyen gyakorlatuk az 
adattáblákban keletkező redundanciák felismerésében. 

Legyenek tisztában a kulcsmező szerepével, az indexelés folyamatával. Ismerjék az adatbázisok tervezésének és 
létrehozásának egyszerűbb eseteit. Legyenek képesek kisebb feladatokhoz mezőtípusokat meghatározni. 

Ismerjék és értsék a fizikai és logikai állományrendezés közötti különbséget, az adatbázisban való adatkeresés 
célját és módszereit. Tudják alkalmazni a segédprogramok lekérdező utasításait. Tudjanak különbséget tenni az 
adattábla szűrése és a lekérdező állomány létrehozása között. 
A tanulók ismerjék és értsék az SQL programnyelv szükségességét, célját, működési elvét. 

Ismerjék az egyszerű lekérdező SQL-mondat felépítését, az adatdefiníció és adatmanipuláció lényegét. 
Gyakorlottan tudjanak egyszerű záradékokat, csoportképzőket megfogalmazni. Tudjanak adatbeviteli űrlapot 
tervezni, az űrlapon vezérlőket elhelyezni. 
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INFORMATIKAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ GYAKORLATOK  
9-12. évfolyam 

Célok és feladatok 

A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és 
gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a 
pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés 
megalapozására. 

Az Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok tantárgy tanításának célja a szakmacsoportban a tanulók 
pályaválasztásának megerősítése, a szakmacsoport tevékenységformáinak és technológiáinak megismertetése. Keltse 
fel a tanulók érdeklődését a műszaki problémák iránt, továbbá mutassa be, mivel foglalkoznak az informatikai, 
számítástechnikai szakmákban képesítést nyert szakemberek. Járuljon hozzá a tanulók egyéni életpályájának 
megtervezéséhez. 

Mutassa be az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazását, az elmélet és a gyakorlat kapcsolatát. Biztosítson 
lehetőséget a tanulóknak képességeik szélesebb körű kibontakoztatására, a tanárnak a tanulói érdeklődés felkeltésére 
és a tehetség felkutatására. 

A Számítástechnika gyakorlat oktatásának célja az elméleti tananyag elmélyítése, begyakoroltatása, a 
programozási tételek és objektumorientált módszerek alkalmazása. 

A Hardverismeret és gyakorlat oktatásának célja a méréstechnikai jártasság elsajátítása, a számítógépeket alkotó 
digitális technológia legfontosabb elemeinek használata és a gépi kódú programozás lehetőségeinek alkalmazása. 

A Hardverismeret és gyakorlat az iskola szakmai profiljának megfelelően két alternatívát tartalmaz: 
Hardverorientációjú szakmai kimenet: A változat 
Szoftverorientációjú szakmai kimenet: B változat 

Fejlesztési követelmények 

A tananyag tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, különösen 
az algoritmikus gondolkodás, az önálló megfigyelés képessége, a kreativitás, az ismeretek alkalmazási képessége. 
Alakuljon ki, fejlődjön, erősödjön meg a tanulók saját munkájukkal kapcsolatos igényessége, gyakorlati munkájuk 
legyen átgondolt, célszerű, biztonságos, eredményes. 

Fejlessze a tanulók fegyelmezettségét, pontosságát, az előírások, a munka- és érintésvédelmi szabályok betartását. 
A számítógép programozási feladatok keretében a tanulók szerezzenek gyakorlatot a számítógépes programok 

készítésében, valamelyik korszerű, általános programozási nyelv használatában. Ismerjék fel a tanult nyelven 
készített programok forráskódját, tudják a forráskódot olvasni, értelmezni, és tudjanak hasonlókat készíteni. Legyen 
gyakorlatuk az objektumok programozásában, vizuális formok létrehozásában, vezérlők elhelyezésében, legyenek 
képesek menüelemeket szerkeszteni és ezekhez eseményeket, metódusokat rendelni, illetve ezek programkódját 
elkészíteni. 

Gyakorlati feladataik kapcsán szerezzenek tapasztalatot a TCP/IP protokoll-család kezelésében és az alapvető 
rendszer-adminisztrátori feladatok ellátásában. 

Szerezzenek gyakorlatot az adattábla kialakításban, a relációképzésben, normalizálásban. Tudják alkalmazni egy 
harmadik generációs adatbázis-kezelő nyelv alapelemeit, és szerezzenek gyakorlatot az SQL alapú lekérdezések 
generálására alkalmas felhasználói program - például Access - kezelésében. 

A tanulók szerezzenek gyakorlatot a mérések kivitelezésében, értékelésében, a hibaszámítási módszerek 
gyakorlásában, a számítógépes mérési adatfeldolgozásban. Ismerjék és gyakorolják a villamos mérések alapjait. 

A változat: 
Ismerjék a digitális technika alapelemeit, a rajtuk végezhető vizsgálatokat, méréseket és beállításokat. 
B változat: 
Gépi kódú program készítése assembly nyelven. Tárgykódmodulok szerkesztése külső assembler fordítóval. 

Assembly utasításblokk elhelyezése más fejlesztői környezetben készített programban. Az assembly programok 
alkalmazása digitális áramkörök vizsgálatához. 
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9. évfolyam 

Évi óraszám: 111 óra 

Belépő tevékenységformák 

Számítástechnikai gyakorlatok I.: 
Számítástechnikai eszközök összekapcsolása, számítógép üzembe helyezése, bejelentkezés. 
Számítógépes munkafelület testre-szabása, képernyőbeállítások, kommunikációs csatornák kiválasztása, beállítás. 
Alkalmazói alapszoftverek - szövegszerkesztő, táblázatkezelő és előadás-szerkesztő - gyakorlott kezelése, stílusok, 

formátumok kiválasztása, beállítása. Az alkalmazói szoftverek különleges szolgáltatásainak kiválasztása és 
használata. 

Számítástechnikai gyakorlatok I. 

 Témakörök  Tartalmak 
 Számítógépes alapgyakorlatok  Az általános iskolai ismeretek, valamint a közismereti informatika 

keretében tanultak szintetizálása.  
Számítógépes környezet testre-szabása, képernyő- és 
kommunikációs csatornák beállítása. 

 Szövegszerkesztés  Formátumbeállítások.  
Helyesírás-kezelő alkalmazása.  
Sablonfájl készítése a szövegszerkesztő mintapéldáinak 
felhasználásával.  
Körlevél készítése.  
Objektumok csatolása. 

 Táblázatkezelés  Konkrét feladatok kapcsán a tanulók készítenek:  
- függvényekhez adatsorokat,  
- kereső feltételeket,  
- grafikonokat. 

 Előadás-tervező használata  Szövegtervezés, elrendezés, tördelés.  
Képek, objektumok illesztése, méretezése.  
Digitális effektusok kiválasztása (áttűnés, képváltás, hanghatások, 
színváltások).  
Vetítési beállítások, animáció, slide-show. 

 Hálózati ismeretek  Belépési folyamat, jelszó megváltoztatása.  
Internetes beállítási gyakorlatok.  
A közös könyvtár használata és parancsai.  
Levelezés az interneten.  
Levelek, üzenetek továbbítása, internethívás lebonyolítása cím és 
címszó szerint.  
Távoli szerver erőforrásainak elérése, programok indítása.  
Adatvétel és -küldés a távoli szerverre. 

A továbbhaladás feltételei 

Számítástechnikai gyakorlatok I.: 
A tanulók tudjanak számítógépes munkahelyet üzembe helyezni, perifériákat csatlakoztatni, egyéni felhasználói 

felületet kialakítani, kommunikációs eszközöket "megszólítani". 
Tudjanak különböző célú dokumentumokat készíteni (önéletrajz, hivatalos levél, jelentés, kérelem, kérvény, 

hivatali beszámoló, üzleti megállapodás, szerződés stb.). 
Egyszerűbb feladat kapcsán a táblázatkezelő, grafikus és előadás-tervező programok szolgáltatásait tudják 

alkalmazni. 
Tudjanak egyszerűbb - tematikus - előadást készíteni, kép- és szöveganyagot összeállítani, animációkat elhelyezni. 
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A tanulók tudják használni a helyi (lokális) és a kiterjedt területű hálózatok főbb szolgáltatásait. 

10. évfolyam 

Évi óraszám: 111 óra 

Belépő tevékenységformák 

Kép- és hangfeldolgozás, multimédiás alkalmazások:  
Egyszerű rajzoló programok és képfeldolgozók használata, képek, ábrák betöltése, módosítása, nyomtatása.  
Hangrögzítés, hangformák kiválasztása, a digitális hanginformációk módosítása. 
Mozgókép rögzítők, digitalizálók használata, különböző formátumok beállítása. Képek, hangok, animációk és 

mozgófilmek beillesztése vagy csatolása szövegszerkesztőhöz, illetve internetes kommunikációs programhoz. 
Számítógép-programozási gyakorlatok I.:  
A fejlesztői környezet telepítése, elindítása, forráskódszerkesztő és egyéb szolgáltatások használata, kódfordítási 

és szerkesztési feladatok. 
Forráskódok tervezése és készítése programozási feladatra. A forráskód bevitele. 
A tanult programnyelv szintaktikai és szemantikai szabályainak alkalmazása. Egyszerű programok készítése 

matematikai és fizikai feladatokhoz. 

Kép- és hangfeldolgozás, multimédiás alkalmazások  

 Témakörök  Tartalmak 
 Grafikus szerkesztő programok, 
képfeldolgozás 

 Képfeldolgozó programok használata, főbb szolgáltatásaik.  
A különböző képformátumok, felbontások, színtartalmak lényege és 
felhasználási területei.  
Képek, ábrák megnyitása, konvertálása és mentése különböző 
formátumokban az adott rajzoló vagy képszerkesztő program 
segítségével.  
Képek digitalizálása, digitalizálók kezelése.  
A CAD-program célja, szolgáltatásai és főbb jellemzői.  

 Multimédiás eszközök 
használata 

 Hangrögzítő programok és alkalmazásuk.  
Videokép digitalizáló eszközök és programok használata.  
DVD kódolás, készítés. 

Számítógép programozási gyakorlatok I.  

 Témakörök  Tartalmak 
 Programozástechnikai 
alapismeretek, programtervezés 

 A tanult programnyelv szolgáltatásai, forráskód szerkesztése, 
szintaktikai szabályok alkalmazása, ellenőrzése.  
Fordítás, szerkesztés.  
Az objektumkönyvtár használata.  
Tesztelés.  
Kódolási gyakorlatok, deklarációk, programtörzskészítés. 

 Értékadás, változók, konstansok  Adatbevitel és elsődleges outputmegjelenítés.  
Ki- és beviteli utasítások.  
Egyszerű algoritmusok kódolása és tesztelése.  
A tanult fejlesztőprogram adatstruktúrájának használata.  
A programok szerkezete, főbb elemeik, felépítésük gyakorlása.  
Azonosság és egyedi sajátosságok vizsgálata a különböző 
nyelvekben (pl.  
C, Pascal, Logo). 
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A továbbhaladás feltételei 

Kép- és hangfeldolgozás, multimédiás alkalmazások:  
A tanulók tudják a rajzos dokumentációkat értelmezni és a kapcsolódó szabványokból az érvényeseket kikeresni. 
A tanulók legyenek képesek a grafikus programok és multimédiás alkalmazások gyakorlott kezelésére. Ismerjék a 

különböző kódolási eljárásokat, formátumokat, és a multimédia eszközök általános használatát. Tudjanak digitális 
képet és hangot rögzíteni, feldolgozni. 

Számítógép-programozási gyakorlatok I.:  
Ismerjék a második és harmadik generációs programnyelvek általános tulajdonságait, legyenek képesek 

valamilyen tanult programnyelven rövid programokat készíteni. Legyenek tisztában a strukturált programozás 
elvével, gyakorlati megvalósításával. Ismerjék a kód, a modul, a függvény és eljárás fogalmait, alkalmazásuk elvét. 
Tudjanak fejlesztő programot telepíteni, beállítani, fejlesztő könyvtárat programba beépíteni. 

11. évfolyam 

Évi óraszám: 185 óra 

Belépő tevékenységformák 

Számítógép-programozási gyakorlatok II.:  
Forráskódok tervezése és készítése programozási feladatra. A forráskód bevitele. 
Adatdeklarációk, adatszerkezet elvi és gyakorlati megfogalmazása. Típuskonverziók, típusok alkalmazása. 
Értékadások, felhasználói párbeszédek tervezése és kivitelezése. 
Elágazások programozása, feltételvizsgálat, esetvizsgálat. 
Iteráció programozása. Vektorok és tömbök feltöltése, vizsgálata iterációval. 
Az iterációs feltétel megfogalmazása. Elöl és hátul tesztelő ciklusok programozása. Számláló típusú ciklusok 

alkalmazása. 
Programozási tételek gyakorlati alkalmazása. Adathalmaz összegzése, adatelem kiválasztása, szélsőérték-keresés. 
Feltételek megfogalmazása és programozása. 
Rendezési algoritmusok vizsgálata. 
Állománykezelés programból. Feltételes állománykezelés. Adatok rögzítése és visszatöltése fájlból. 
Függvények és eljárások használata. Sajátfüggvény készítése. Paraméterátadás. 
Objektumok viselkedésének tanulmányozása egyszerű mintaprogramokon keresztül. 

Számítógép-programozási gyakorlatok II.  

 Témakörök  Tartalmak 
 Programozástechnikai 
alapismeretek, programtervezés 

 A tanult programnyelv szolgáltatásai, forráskód szerkesztése, 
szintaktikai szabályok alkalmazása, ellenőrzése.  
Fordítás, szerkesztés.  
Az objektumkönyvtár használata.  
Tesztelés.  
Kódolási gyakorlatok, deklarációk, programtörzskészítés. 

 Értékadás, változók, konstansok  Adatbevitel és elsődleges outputmegjelenítés.  
Ki- és beviteli utasítások.  
Egyszerű algoritmusok kódolása és tesztelése.  
A tanult fejlesztőprogram adatstruktúrájának használata.  
A programok szerkezete, főbb elemeik, felépítésük gyakorlása.  
Azonosság és egyedi sajátosságok vizsgálata a különböző 
nyelvekben (pl.  
C, Pascal, Logo). 

 Elágazások és ciklusok 
szervezése, függvényhívások 

 Gyakorlatok az elágazás- és ciklusszervezésre.  
A függvények és eljárások alkalmazása.  
A unit és a programkönyvtár használata.  
Szubrutinok készítése, hívása, hívási konvenciók alkalmazása. 
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 Kiválasztás, megszámlálás, 
rendezés - programozási tételek 

 Műveletek összetett adatszerkezetekkel.  
Összetett feladatok keretében a programozási tételek alkalmazása. 

 Az objektumok felépítése és 
tulajdonságai 

 A vizuális fejlesztőeszköz megismerése, használata.  
Egyszerű munkaform készítése.  
Adatmezők és metódusok definiálása.  
Privat, public, static, globál stb.  
adattípusok definiálása kódmodulban. 

A továbbhaladás feltételei 

Számítógép-programozási gyakorlatok II.:  
A tanulók szintaktikailag és szemantikailag helyes forráskódot készítsenek. Tudják használni a programozói 

kézikönyvet. 
Legyenek gyakorlottak az elkészült munka archiválásában. 
A tanulók ismerjék az általuk használt programfejlesztő eszköz adatszerkezetét, az értékadás szemantikai 

szabályait. Legyenek képesek deklarációk programozására és kipróbálására. 
Tudják ellenőrizni munkájuk eredményét egyszerű adatmegjelenítési módszerekkel. Tanulmányozzák és ismerjék 

fel a különböző programnyelvek adatszerkezete közötti különbséget és hasonlóságot. 
A tanulók ismerjék az alapvető logikai vizsgálatok módszereit, a strukturált, függvényhívás alapú programozás 

főbb jellemzőit. Legyen gyakorlatuk a ciklusszervezésben, a logikai feltételek elő- és utótesztelésében. Ismerjék a 
megfelelő módszer kiválasztásának szempontjait. 

Tudjanak meghívni alapfüggvényeket, ismerjék a paraméterátadás alapjait és a hívási szabályokat az adott 
nyelvben. 

A tanulók legyenek képesek szerzett elméleti és gyakorlati ismereteik szintetizálására, összetett adatszerkezetekkel 
való munkára. Tudatosan válasszák ki és alkalmazzák a programozási alaptételeket feladataik megoldásához. 

12. évfolyam 

Évi óraszám: 192 óra 

Belépő tevékenységformák 

Számítógép-programozási gyakorlatok III.:  
A vizuális programozási nyelv alkalmazása, kódolási és tesztelési feladatok elvégzése. Formok tervezése, a form 

tulajdonságainak beállítása, megjelenítés és elrejtés programozása. 
Eseményvezérlés, kontrollok kiválasztása, tulajdonságaik beállítása. Menüvezérlés tervezése. 
Hálózatadminisztrációs gyakorlatok, csoportképzés, jogosultságok kiosztása. 
Adatbázis feltöltése és rendezése. Relációképzés. 
Szűrés, listázás és keresés az adattáblában, a keresőfeltételek megfogalmazása, kimeneti állományok létrehozása, 

nyomtatása, elemzése. 
Korszerű lekérdezések az SQL-mondat segítségével. Szűrőfeltételek, csoportképzők beállítása segédprogram, 

illetve kódolt utasításmondat beírásával. 
Hardverismeret és gyakorlat: 
A logikai alapkapuk működésének, a szinkronhálózatok tervezési alapjainak és a kész hálózatok időbeli 

viselkedésének elemzése. 
Különféle áramkörök felépítésének, működésének vizsgálata, mérése, analízise. 
Digitális áramkörök alkatelem szintű felépítésének és az aritmetikai áramköröknek a vizsgálata. 
Alkatrészek kiválasztása katalógusból leírások alapján. 
Nagy integráltságú eszközök általános tulajdonságainak felhasználása. Digitális-analóg és analóg-digitális 

átalakítók, valamint a kiegészítő áramkörök vizsgálata. 
Az assembly programozás alkalmazása, regiszterek kezelése. 
ROM-BIOS programok használata. 
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Számítógép-programozási gyakorlatok III.  

 Témakörök  Tartalmak 
 A vizuális programozási nyelv 
alapjai és alkalmazása 

 Projekttervezési feladatok.  
A projekt formjainak és objektumainak tervezése, elhelyezése és 
rendezése.  
Adatátadás formok között. 

 Eseményvezérlés  Eseményvezérlő eszközök (billentyű, egér, egyéb kommunikációs 
csatornák vezérlőhatása) és programozásuk.  
Kontrollok elhelyezése a formon.  
Formok és kontrollok aktivizálása az esemény hatására.  
Egyszerű menü tervezése.  
Menüvezérlés. 

 Hálózati szolgáltatók és 
protokolljaik 

 Hálózatkezelési és rendszer-adminisztrátori feladatok.  
Hálózatmenedzselés.  
Erőforrások megosztása. 

 Adatbázis feltöltése és rendezése  Adatbázisok létrehozása segédprogrammal.  
Adatbázisrekordok feltöltése azonos adatokkal, sorozatokkal, 
dátumértékekkel. 

 Szűrés, listázás és keresés az 
adattáblában 

 Csoportosított keresés, szűrés.  
Lekérdezési feladatok programozása.  
SQL-utasítások gyakorlata.  
Utasításmondat generálása korszerű adatbázis-kezelő programban. 

Hardverismeret és gyakorlat 

 Témakörök  Tartalmak 
 Méréstechnikai alapfogalmak  Gyakorlati mérési adatsor feldolgozása.  

Hibaszámítás, szórásszámítás.  
Mérési adatok felvétele. 

 Mérőműszerek elve, felépítésük, 
egyszerű villamos mérések 

 Műszerek általános felépítése.  
A mérés pontossága.  
Analóg és digitális mérőműszerek alapelve, megjelenési formájuk, 
alkalmazási területeik, használatuk.  
Feszültség és áramerősség mérése.  
Mérési és számítási feladatok elvégzése. 

A változat 

 Témakörök  Tartalmak 
 Logikai alapáramkörök  Szekvenciális hálózatok felépítése, működése.  

Egyszerűbb szinkronszekvenciális hálózatok tervezésének 
gyakorlása, a valóságos (forgalomban kapható) flip-flopokra 
alapozva.  
Szekvenciális hálózatok működésének vizsgálata idődiagram 
felrajzolásával. 

 Integrált áramkörök felépítése  Áramköri családok, logikai és feszültségszintek, időadatok.  
A valóságos (katalógus) áramkörök jellemzőinek megismerése, 
tanulmányozása.  
Alkatrészek kiválasztása. 
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B változat 

 Témakörök  Tartalmak 
 Az assembly programozás 
alapjai 

 Bit, byte, word, dword fogalmának megjelenése az assembly 
nyelvben.  
CPU, RAM szerepe.  
Kitüntetett szerepű memóriarészek, a karakteres képernyő felépítése. 

 Regiszterek, utasítások, logikai 
és forgatási műveletek 

 A regiszterek szerepe, felépítése, típusai.  
A regiszterek programozása, betöltés, mozgatás, lekérdezés.  
Általános utasításalak leírása.  
Az utasítások főbb fajtái.  
A flag regiszter legfontosabb bitjeinek szerepe.  
Adat mozgatása.  
A legfontosabb utasítások ismertetése. 

 Eljárások, ciklusok, 
veremműveletek, ROM-BIOS 
programok 

 Az eljárások hívása és visszatérés.  
Hurokképzés, ciklusművelet.  
Adatmozgatás a verem segítségével.  
A Stack szerepe.  
Megszakítások kezelése. 

A továbbhaladás feltételei 

Számítógép-programozási gyakorlatok III.:  
A tanulók tudjanak létrehozni vizuális programnyelvű alkalmazást. Legyenek képesek képernyőformát létrehozni, 

és azon eszközöket elhelyezni. A tanulók értsék és gyakorlottan programozzák az eseményfigyelést és -kezelést. 
Tudjanak az objektumhoz rendelt metóduskészletből választani, ismerjék a különböző metódusok és események 
hatását. 

Tudatosan tervezzék meg a várható felhasználói aktivitást, és az erre adott programválaszt. 
A tanulók ismerjék és tudják kiválasztani a különböző kontrolltípusokat. 
Gyakorlottan vegyék figyelembe az esztétikai és ergonómiai szempontokat. 
A tanulók szerezzenek jártasságot a rendelkezésükre álló hálózat kezelésében. Értsék és ismerjék ennek 

topológiáját, kezelő utasításait és algoritmusát. Tudjanak kezelni és beállítani TCP/IP FTP-szolgáltatást és Telnet-
szolgáltatást. 

Értsék és gyakorlottan alkalmazzák a levelezési listákat és terminálokat. Gyakorlottan kezeljenek 
könyvtárkatalógusokat. 

Legyen ismeretük a hálózatmenedzselés feladatkörében. Lássanak el rendszer-adminisztrátori feladatokat. 
Gyakorlottan szervezzenek hozzáférési jogokat, felhasználói csoportokat. 

A tanulóknak legyen gyakorlatuk az adatbázis feltöltésében, akár külső forrásból, akár segédprogram segítségével 
billentyűzetről. 

Tudjanak rekordokat létrehozni, feltölteni és rendezni. Ismerjék és értsék a fizikai és logikai állományrendezés 
közötti különbséget. 

A tanulóknak legyen gyakorlatuk a különböző szempontok szerinti keresés és irányított lekérdezés 
megvalósításában. Ismerjék és alkalmazzák az adatrekord-pozicionáló eljárásokat. 

Tudjanak adattáblát létrehozni, átszerkeszteni SQL utasításmondat segítségével. 
Tudjanak lekérdezéseket megvalósítani SQL-mondattal, gyakorlottan alkalmazzák a záradékokat és operátorokat. 
Hardverismeret és gyakorlat: 
A tanulóknak legyen gyakorlatuk a mérési adatok felvételében, értékelésében. Legyenek tisztában a hiba- és 

szórásszámítással. Ismerjék a legfontosabb mérőműszereket. 
A tanulóknak legyen gyakorlatuk a feszültség- és árammérő műszerek kezelésében. 
A változat 
A tanulók a logikai függvényeket tudják egyszerűsíteni, átalakítani. Egyszerűbb logikai függvényeket tudjanak 

logikai alapkapuk felhasználásával megvalósítani. 
Legyenek képesek egy egyszerű szekvenciális hálózatot megvalósítani standard áramkörök segítségével, tudjanak 

áramkört választani a katalógusok felhasználásával. 
Alkossanak standard áramkörök felhasználásával egyszerű aritmetikai műveletek elvégzésére alkalmas áramkört. 
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B változat 
Tudják alkalmazni az assembly utasításokat, logikai és forgatási műveletek szintaktikáját. Ismerjék a különböző 

forgatási műveletek közötti különbséget, tudják kiválasztani az adott feladathoz megfelelőt. Értsék a ciklusok 
szervezésének elvét, ismerjék a használandó regisztert. Legyen gyakorlatuk például egy időzítő ciklus megírásában. 

Legyenek képesek BIOS-program hívására és a visszatérés kezelésére. 
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2. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM-MARKETING, ÜZLETI 
ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA  

9. évfolyam

Szakmacsoportos alapozó oktatás tartalma 

Résztantárgy éves heti ciklus

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 2 4
Gazdasági környezetünk 74 2 4

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó 
gyakorlatok 111 3 6

Információ-kezelés 74 2 4
Viselkedéskultúra 37 1 2

Összesen 185 5 10

10. évfolyam

Szakmacsoportos alapozó oktatás tartalma 

Résztantárgy éves heti ciklus

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 2 4
Gazdasági környezetünk 74 2 4

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó 
gyakorlatok 111 3 6

Információ-kezelés 74 2 4
Kommunikáció 37 1 2

Összesen 185 5 10

11. évfolyam

Szakmacsoportos alapozó oktatás tartalma 

Résztantárgy éves heti ciklus

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek 222 6 12
Közgazdaságtan 111 3 6
Marketing 93 2,5 5
Idegen nyelv* 18 0,5 1

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó 
gyakorlatok 74 2 4

Tanirodai gyakorlatok 74 2 4

Összesen 296 8 16
* - A kötelező idegen nyelvvel megegyező 

12. évfolyam

Szakmacsoportos alapozó oktatás tartalma 

Résztantárgy éves heti ciklus

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek 192 6 12
Közgazdaságtan 96 3 6
Marketing 80 2,5 5
Idegen nyelv* 16 0,5 1

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó 
gyakorlatok 64 2 4

Tanirodai gyakorlatok 64 2 4

Összesen 256 8 16

óraszám

óraszám

óraszám

óraszám
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2. KERESKEDELEM-MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ 
SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK  

9-12. évfolyam 

Célok és feladatok 

A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és 
gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a 
pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés 
megalapozására. 

A Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek tanításának célja a 
szakmacsoportban a tanulók pályaválasztásának elősegítése és a szakmacsoport tevékenységformáinak 
megismertetése. A tananyag feldolgozása adjon lehetőséget a tanulók tapasztalatainak rendszerezésére, értékelésére, 
elemzésére. 

Bővítse, rendszerezze és mélyítse el a közismereti tantárgyak keretében tanultakat, fejlessze, alapozza meg a 
szakmai műveltséget, készítsen fel a szakmacsoportos alapozó gyakorlatra. 

A szakmacsoport aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményező bemutatásával hívja fel a 
tanulók figyelmét a kereskedelmi, marketing és üzleti adminisztrációs szakképesítések sajátosságaira, keltse fel az 
érdeklődésüket azok iránt, mutassa be a pályák szépségeit, nehézségeit, hasznosságát, fejlődésének irányát, a 
dolgozók tevékenységét, annak távlatait. 

Segítse a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, az egyéni életpályájuk reális 
megtervezésében. 

Teremtsen feladathelyzeteket a tanulók képességei, szakmai tehetsége kibontakoztatására, keltse fel az érdeklődést 
a szakmai tevékenységek mélyebb elméleti alapjai iránt. 

Biztosítson lehetőséget a szakmacsoport szakképesítéseinek munkaköreiben szükséges magatartás kialakulásához, 
a tanulási és szakmai motiváció fejlesztéséhez, megerősítéséhez. 

Neveljen a szakmai tevékenységekkel kapcsolatban tudatos, felelősségteljes magatartásra, alakítsa ki a tanulókban 
a pontos és minőségi munkavégzés igényét, a környezettel szembeni felelősségérzetet. 

A Gazdasági környezetünk oktatásának célja, hogy a tanulók az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után 
ismerjék, értsék a gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket, a tömegtájékoztatás 
gazdasági híreit, és váljanak képessé ezek felhasználására későbbi tanulmányaikban, saját ügyeik intézésében. 

Az ismeretkör segítse a tanulókat a gazdasági, politikai kérdések felé orientálásban érdeklődésük felkeltésével, 
megfigyeléseik és személyes tapasztalataik megerősítésével. 

A Közgazdaságtan oktatásának alapvető célja, hogy segítse elő a tanulók gazdasági gondolkodásmódjának 
kialakulását és fejlesztését, járuljon hozzá a piacgazdaság működésének megértéséhez, tegye képessé a tanulókat az 
őket körülvevő világ megértésére. Segítsen magyarázatot adni a tapasztalt eseményekre, hogy felelősséggel tudják 
értékelni a gazdaságpolitikai folyamatokat, gazdasági döntéseket. Biztosítsa, hogy a tanulók gondolkodásának 
részévé váljon a gazdasági racionalitás. 

A Marketing oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az ismereteket, amelyek segítségével a 
tanulók képesek a marketing gazdasági szerepének, helyének meghatározására. Ismertesse meg a tanulókkal a 
marketing feladatait, eszközeit, helyét és célját a vállalkozás piaci működése során. Tudatosítsa a tanulókban a 
marketing szerepét. 

Az Idegen nyelv oktatásának célja, hogy bővítse a tanulók megszerzett nyelvtudását, javítsa az általános és a 
szakmai beszédkészségüket a helyzetek párbeszédes megoldásában, egészítse ki a tanulók nyelvtani ismereteit, 
motiválja őket abban, hogy eredményesen tudják megoldani az üzleti életben leggyakrabban előforduló 
kommunikációs helyzeteket. 

Fejlesztési követelmények 

A tananyag tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így 
különösen az ismeretelemző-értékelő gondolkodás, az önálló ismeretszerzés, az ismeretek alkalmazási képessége. 
Fejlessze a szóbeli és írásos szakmai kommunikációs képességeket. Alakuljon ki, fejlődjön, erősödjön meg a tanulók 
saját munkájukkal kapcsolatos igényessége, munkájuk legyen átgondolt, célszerű, eredményes, a szóbeli 
kommunikációban törekedjenek a nyelv, a szakkifejezések szabatos használatára, munkáikban az igényes külalakra. 

A tevékenység során szokjanak hozzá a tanulók a számítástechnikai eszközök használatához. 
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Alakuljon ki a tanulókban az önálló szakmai tanulás, feladatmegoldás igénye, érezzék meg a tanulási eredmények, 
sikerek értékét, örömét. 

A tevékenység során folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a 
szakmaválasztás. 

Alakuljon ki, fejlődjön, erősödjön meg a tanulók saját szakmai munkájukkal kapcsolatos igényessége, munkájuk 
legyen átgondolt, célszerű, eredményes. A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, fejlődjön, erősödjön a 
szakmához, a választott munkához, életpályához való kötődésük. 

A tanulók szeressék a természetet, tiszteljék annak értékeit, ismerjék fel és utasítsák el a környezetszennyező, 
természetkárosító tevékenységeket, az ilyen magatartást. 

Gazdasági környezetünk: 
Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, termelés, javak, 

munkamegosztás, gazdálkodás, piac, kereslet, kínálat), ismertesse meg a termelési tényezőket, a kereslet, a kínálat és 
a piac kapcsolatát, csoportosítsa a javakat. 

A tanulók tudják élőszóban bemutatni a gazdasági élet szereplőit és kapcsolataikat, az állam feladatait, az állami 
költségvetés legfontosabb bevételeit és kiadásait. 

Ismertessék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás pénzgazdálkodását. Példákon keresztül 
mutassák be a háztartás bevételeinek és kiadásainak számítását, tudják megkülönböztetni a háztartás munkavállalói 
és jövedelemfelhasználó kapcsolatrendszerét. 

Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát, megkülönböztetni az üzleti 
vállalkozást és a nonprofit vállalkozást, a vállalkozási formákat, a vállalkozási formák előnyeit és hátrányait. 

Megszerzett ismereteik alapján rendszerezzék a legfontosabb pénzügyi fogalmakat. 
A tanulók értsék meg a munkaviszony és munkaszerződés fogalmak tartalmát, a legfontosabb munkavállalói 

jogokat és kötelezettségeket. 
Példákon keresztül mutassák be a költség, kiadás, ráfordítás, bevétel, fedezeti összeg, eredmény fogalmakat, és 

kapcsolatukat az eredménnyel. 
Közgazdaságtan: 
A tanulók ismerjék meg a közgazdaságtan elemzési módszereit, értsék a mikro- és makroszemlélet közötti 

különbséget, határozzák meg a különbségeket és azonosságokat. 
A tanulók váljanak képessé alapképletek segítségével alapadatokból egyszerű feladatok megoldására, függvények 

ábrázolására, rövid és hosszú távú elemzésekre. 
Váljanak képessé nemzetgazdasági problémák felismerésére és elemzésére. 
Marketing: 
A tanulók ismerjék meg a marketing jelentőségét, történeti kialakulását, tudják elhelyezni a gazdálkodási 

folyamatban. 
Értsék a piac jelentőségét, összefüggéseit. 
A tanulók ismerjék az információszerzés fontosságát, a piackutatás módszereit, eszközeit, folyamatát, a marketing 

és a piackutatás kapcsolatát. 
A tanulók értsék az ár jelentőségét, az árpolitikai célkitűzéseket, az árképzés módszereit. Ismerjék az árstratégia 

kialakulásának elveit, az árak jogi szabályozását, az értékesítési rendszer funkcióit, az elosztáspolitika elemeit, az 
értékesítési csatorna kiválasztásának szempontjait. Ismerjék fel az összefüggést a marketing és az elosztási csatornák 
között. 

A tanulók ismerjék a marketingkommunikáció fogalmát, jelentőségét, a marketingen belül elfoglalt helyét, a 
kommunikáció közvetlen, közvetett eszközeit (felsorolásszerűen). 

A tanulók ismerjék meg az imázs fogalmát, fajtáit, szükségességét, a vállalati arculat lényegét, kialakításának 
fontosságát, tartalmi és formai elemeit. Értsék gyakorlati megvalósítását, az arculati stratégiát. 

A tanulók ismerjék meg a kiskereskedelmi árufogalomra ható tényezőket. Értsék a vevőszolgálat, a márka, 
védjegy, design, választék szerepét, a szponzorálás célját, módjait. 

Idegen nyelv: 
A tanulók legyenek képesek az általános üzleti nyelv egyszerű eseteiről szóló szövegeket megérteni, feldolgozni. 
A tanulók ismerjék az adásvételi ügyletekkel, a reklamációk intézésével, a kiállítások és vásárok szervezésével 

kapcsolatos szakmai szókincset, egyszerűbb beszédhelyzetekben ezeket tudják alkalmazni. 
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9. évfolyam 

Évi óraszám: 74 óra 

Belépő tevékenységformák 

Gazdasági környezetünk: 
Feladattal vezetett, önállóan végrehajtott elemzési feladatok elvégzése grafikonok, írásos, képi és elektronikus 

ismeretforrások felhasználásával. A megismert fogalmak szabatos, tudatos megfogalmazása. A mindennapi 
tapasztalatok felhasználása a tanulás folyamatában. 

Az ismeretszerzés technikáinak minél szélesebb alkalmazása - írott sajtó, elektronikus adatbázisok használata, 
tájékozódás kézikönyvekben, folyóiratokban, az interneten, filmélmények hasznosítása. 

A tananyaghoz kapcsolódó adatok, információk gyűjtése. Önálló beszámolók, kiselőadások megtartása. Az új 
gazdasági események követése. 

Gazdasági környezetünk 

 Témakörök  Tartalmak 
 Gazdasági alapismeretek  Szükségletek, termelés, szolgáltatás és kapcsolatuk, a gazdálkodás, 

gazdaság, infrastruktúra, munkamegosztás, a nemzetgazdaság 
ágazati szerkezete, a termelési tényezők, piac, kereslet, kínálat. 

 A gazdálkodás szervezeti 
keretei: Az állam szerepe és 
feladatai 

 A költségvetés szerepe, felépítése, az állam szerepe a piacgazdaság 
jogi feltételeinek megteremtésében, az adók és támogatások szerepe 
az állam gazdálkodásában. 

 A háztartás gazdálkodása  A háztartás bevételei és kiadásai, megtakarítások a háztartásban és a 
hitel szerepe a háztartások pénzgazdálkodásában.  

A továbbhaladás feltételei 

Gazdasági környezetünk: 
A tanulók ismerjék az alapvető fogalmakat (szükségletek, termelés, javak, munkamegosztás, gazdálkodás, piac, 

kereslet, kínálat), sorolják fel a termelési tényezőket, a kereslet, a kínálat és a piac kapcsolatát, csoportosítsák a 
javakat. 

A tanulók mutassák be a gazdasági szereplőket és kapcsolataikat. 
A tanulók legyenek képesek megfogalmazni az állam feladatait, az állami költségvetés legfontosabb bevételeit és 

kiadásait. 
A tanulók sorolják fel a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, értékeljék a háztartás pénzgazdálkodását, 

tudják kiszámítani a háztartás bevételeit, kiadásait, megkülönböztetni a háztartás munkavállalói és 
jövedelemfelhasználó kapcsolatrendszerét. 

10. évfolyam 

Évi óraszám: 74 óra 

Belépő tevékenységformák 

Gazdasági környezetünk: 
A mindennapi gazdasági kultúra szóbeli és írásbeli kommunikációja alapjainak elsajátítása, az egyszerűbb 

fogalmak és kifejezések pontos használata az ismeretek és tapasztalatok megfogalmazásában. 
A vállalkozási készségek és képességek megismerése, fejlesztése (kockázatvállalás, felelősségvállalás, önállóság, 

együttműködés képessége, vitakészség). 
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Gazdasági környezetünk 

 Témakörök  Tartalmak 
 A vállalkozások  Az üzleti vállalkozás és a nonprofit szervezetek elhatárolása, a 

vállalkozások csoportosítása, a vállalkozás alapításának, 
működésének és megszűnésének jogi keretei, az egyéni 
vállalkozások működésének kérdései, kapcsolatuk más 
vállalkozással. 

 Pénzügyi ismeretek  Az árucsere és a pénz, bankszámlapénz és pénzhelyettesítők, ár, 
jövedelem, a pénzintézetek. 

 A gazdálkodás személyi 
feltételei 

 A munkaviszony, a munkaszerződés, a munkáltató és a 
munkavállaló jogai és kötelezettségei, az érdekképviselet. 

 A tevékenység eredményének 
számbavétele a vállalkozás 
szintjén 

 Ráfordítás, költség, kiadás, árbevétel, fedezeti összeg.  

A továbbhaladás feltételei 

Gazdasági környezetünk: 
A tanulók legyenek képesek jellemezni a vállalkozások és a gazdasági szereplők kapcsolatát, megkülönböztetni az 

üzleti vállalkozást és a nonprofit vállalkozást, a vállalkozási formákat, a vállalkozási formák előnyeit és hátrányait. 
A tanulók ismerjék és használják a legfontosabb gazdasági és pénzügyi fogalmakat. 
A tanulók értsék meg a munkaviszony és munkaszerződés fogalmak tartalmát, legyenek képesek áttekinteni a 

munkavállalói jogokat és kötelezettségeket. 
A tanulók ismerjék a költség, kiadás, ráfordítás, bevétel, fedezeti összeg, eredmény fogalmakat, kapcsolatukat az 

eredménnyel. 

11. évfolyam 

Évi óraszám: 222 óra 

Belépő tevékenységformák 

Közgazdaságtan: 
Lényegkiemelés megadott szempontok szerint. A tudományos ismeretterjesztő szöveg lényegének kiemelése. 
Tájékozódás a napi gazdasági helyzetről, különböző kézikönyvek, szaksajtó felhasználásával. Egyéni és csoportos 

információgyűjtés. 
Eltérő álláspontok és az eltérés okainak felismerése. 
Az érvelés technikájának alkalmazása közgazdasági témakörökben. 
Szóbeli ismertetők tartása. 
Az internet használata a tananyagot kiegészítő információk megszerzésére, tanári irányítással. 
Marketing: 
Könyvtári ismerethordozók használata. 
Piackutatási tevékenység lebonyolítása (kérdőívszerkesztés, címlista kezelése, kérdőívek begyűjtése, 

feldolgozása). 
A vállalkozás számára a megfelelő piacszegmens kiválasztása, a szóba jöhető vásárlói kör körülhatárolása. 
Termékek elhelyezése az életgörbén, termékfejlesztési technikák. Csomagolás megtervezése, 

marketingfunkcióinak felismerése. 
Árképzés, napi konkrét ár kialakítása. 
Idegen nyelv: 
Az üzleti kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvváltozatok szókincsének tudatos használata. 
Az üzleti levelek megszerkesztése. 
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Közgazdaságtan 

 Témakörök  Tartalmak 
 A közgazdaságtudomány  A közgazdaságtan fő részei.  

Az erőforrások szűkössége.  
A termelési lehetőségek határa.  
Munkamegosztás, specializáció.  
Az erőforrások elosztásának alapkérdései.  
Kereslet-kínálat.  
Keresleti-kínálati függvény.  
A Marshall-kereszt. 

 A fogyasztói magatartás és a 
kereslet 

 A fogyasztói döntés tényezői.  
A fogyasztás és a szükséglet.  
Teljes haszon, határhaszon.  
A fogyasztó maximális összhaszna több termék esetén.  
Közömbösségi görbe.  
Költségvetési egyenes.  
Az optimális választás.  
A kereslet árrugalmassága, kereszt-árrugalmassága, 
jövedelemrugalmassága. 

 A vállalat és a termelői 
magatartás 

 A vállalat célja, célrendszere.  
Az idő szerepe a gazdaságban.  
A termelés költségei.  
Költségfüggvények.  
Kiadás és költség.  
Bevétel és haszon. 

 A vállalat kínálata és a piac 
jellege 

 A piac formái.  
A vállalati és a piaci kínálat tökéletes verseny esetén.  
A vállalat alkalmazkodása a tökéletesen versenyző piachoz.  
A vállalati és iparági kínálat.  
A tiszta monopólium piaca. 

 A termelési tényezők piaca  Munkapiac.  
A humántőke.  

Marketing 

 Témakörök  Tartalmak 
 A marketing kialakulása, 
fogalma, fejlődése 

 A marketing történetének áttekintése.  
A marketing szükségessége, fejlődése Magyarországon.  
A marketingmix fogalma. 

 A piaci környezet elemzése, a 
piac 

 A vállalat mikro- és makrokörnyezete.  
A piac fogalma és kategóriái.  
Piaci szerkezet, piaci formák.  
Piaci szereplők, piactípusok. 

 Fogyasztói és szervezeti vásárlói 
magatartás 

 Fogyasztói magatartás: szükséglet, kereslet.  
A Maslow-féle szükségleti piramis.  
Vásárlási magatartástípusok.  
A vásárlási folyamat szakaszai. 

 Célpiaci marketing, 
piacszegmentálás.  
Célpiacok kiválasztása 

 Differenciálatlan és differenciált marketing.  
A célpiaci marketing lényege, kialakítása.  
Piacszegmentáció.  
Célpiacok kiválasztása.  
Termékpozicionálás. 
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 Marketinginformációs rendszer  Információszükséglet.  
Az információs rendszer funkciói. 

 A piackutatás fajtái, módszerei  A piackutatás fogalma, területei.  
Fajtái, módszerei.  
Szekunder és primer piackutatás.  
A kutatás alanyainak kiválasztása.  
A kérdőívszerkesztés szabályai.  
A piackutatás folyamata. 

 A piackutatás felhasználási 
területei 

 A kutatási eredmények értékelése.  
Piackutató jelentés. 

 Termékpolitika, termékfejlesztés  A termék fogalma, csoportosítása.  
A termék piaci életgörbéje.  
Vállalati termékpolitika.  
Termékfejlesztés, termékszerkezet.  
Új termék kialakításának, piaci bevezetésének folyamata.  
Termékfejlesztéshez kapcsolódó jellemzők, csomagolás, márka, 
design. 

 Árpolitika, árstratégia  Az árpolitika lényege, céljai.  
Árstratégia az életgörbe szakaszaiban.  
Fogyasztói árelfogadás.  
Árpolitika, napi árak kialakítása. 

 Értékesítéspolitika, csatornák 
kiválasztása 

 A disztribúciós rendszer.  
Marketingcsatornák. 

 Kommunikációs politika  Kommunikációs folyamat.  
A marketingkommunikáció lényege.  
A kommunikációs mix elemei.  

Idegen nyelv 

 Témakörök  Tartalmak 
 Általános üzleti nyelv  Adás-vétel.  

Vásárlási szituációk.  
Termékek elnevezése. 

 Kapcsolattartás az üzleti életben  Telefonálás.  
Érdeklődés.  
Információadás. 

 Hivatalos levél  Címzés, megszólítás.  
Levél zárása.  
Az írott levél szerkezete, helyesírása.  

A továbbhaladás feltételei 

Közgazdaságtan: 
A tanulók tudják ismertetni a közgazdaságtan tárgyát, alapvető kategóriáit, alapkérdéseit, elemzési módszereit, a 

piac fogalmát, alapvető kategóriáit, a piac működési mechanizmusát, a piacformákat, valamint a vállalat piaci 
magatartását befolyásoló tényezőket, és értelmezni a társadalompolitikai környezet hatását a vállalatokra. 

A tanulók legyenek képesek definiálni a költség, bevétel, eredmény fogalmát, pontosan elhatárolni ezeket 
egymástól. 

A tanulók legyenek képesek bemutatni a fejlett piacgazdaság központi szereplőjét, a fogyasztót, jellemezni a 
fogyasztói magatartást, valamint a vállalatok vevőkénti viselkedését a tényezőpiacokon. 

A tanulók tudjanak feladatokat megoldani az árrugalmasság, a jövedelemrugalmasság és a kereszt-árrugalmasság 
témakörben, legyenek képesek kiszámítani a vállalatok profitmaximalizáló outputjait. 

Marketing: 
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A tanulók legyenek képesek ismertetni a marketing jelentőségét, történeti kialakulását, helyét a gazdálkodási 
folyamatban. 

Értsék a piac összefüggéseit. 
Legyen rálátásuk a keresleti oldal elemzésére, a keresletet befolyásoló tényezőkre. 
Tudják kiválasztani a vállalkozás számára a megfelelő piacszegmenst, körülhatárolni a szóba jöhető vásárlói kört. 
Tudják értékelni az információszerzés fontosságát, a piackutatás módszereit, eszközeit, folyamatát, ismertetni a 

marketing és a piackutatás kapcsolatát. 
A tanulók legyenek képesek definiálni a termék fogalmát, osztályozását, jellemezni a termék piaci életgörbéjének 

szakaszait, felismerni a termékpiaci stratégiák jelentőségét. 
A tanulók értsék meg az ár jelentőségét, az árpolitikai célkitűzéseket, határozzák meg az árképzés módszereit. 
Tudják ismertetni az árstratégia kialakulásának elveit, az árak jogi szabályozását. 
Legyenek képesek bemutatni az értékesítési rendszer funkcióit, az elosztáspolitika elemeit, az értékesítési csatorna 

kiválasztásának szempontjait, megérteni az összefüggést a marketing és az elosztási csatornák között. 
Idegen nyelv: 
Hallott és olvasott szöveg értése területén a tanulók legyenek képesek a lényeges információt kiszűrni, a szöveg 

üzenetét megérteni. 
Beszédkészség területén legyenek képesek a hozzájuk intézett kérdésekre válaszolni, véleményüket kifejteni, a 

társalgásba bekapcsolódni. 
Íráskészség területén legyenek képesek egyszerű üzleti szöveget, levelet a nyelvhelyesség szabályait követve 

megírni, megszerkeszteni. 

12. évfolyam 

Évi óraszám: 192 óra 

Belépő tevékenységformák 

Közgazdaságtan: 
Lényegkiemelés. 
A makrogazdaság különböző szereplőinek a jellemzése, a köztük zajló jövedelemáramlások felismerése. 
Szóbeli ismertetők, kiselőadások tartása. 
Tájékozódás a napi gazdasági helyzetben, különböző kézikönyvek, szaksajtó felhasználásával. Eltérő álláspontok 

felismerése, az eltérés okainak vizsgálata. 
Az érvelés technikájának tudatos alkalmazása közgazdasági témakörökben. 
Az internet használata. 
Irányított viták, döntési szituációk elemzése. 
Marketing: 
Reklámüzenetek tartalmának értelmezése. 
Reklámeszközök és reklámhordozók elkülönítése. 
Újsághirdetés megfogalmazása, szórólapok, plakátok megtervezése. 
Komplex reklámterv elkészítése. Reklám-hatásvizsgálat elemi szinten. 
Reklámetikai Kódex értelmezése. 
Kapcsolatszervezés. 
Vállalati arculat megtervezése, kidolgozása. 
Idegen nyelv: 
Az adásvételi ügyletek lebonyolítása. 
Reklamációk. 
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Közgazdaságtan 

 Témakörök  Tartalmak 
 A makroökonómia 
alapösszefüggései 

 A makrogazdaság alapfogalmai.  
A makrogazdaság szereplői.  
Makrogazdasági körforgás.  
A makrogazdaság számbavétele.  
A pénz a makroökonómiában.  
A pénz kialakulása, lényege. 

 A makrogazdaság árupiaca - az 
egyensúlyi jövedelem 

 A makrogazdaság piacai, az árupiac.  
A makroökonómiai árukereslet.  
A fogyasztás makroökonómiai szinten.  
A megtakarítás.  
A beruházás és hatása a makrogazdaság árukeresletére.  
Az árupiaci kereslet és az egyensúlyi jövedelem.  
A beruházási tevékenység motivációja. 

 A makrogazdaság pénzpiaca  A pénzkínálat.  
A váltó és bankjegy.  
A bankrendszer.  
A pénzkereslet.  
A pénzpiac egyensúlya. 

 A makrogazdaság egyensúlya  A makroökonómiai kínálat.  
A munkapiac.  
A munkakínálat.  
Nominálbér, reálbér.  
A munkakereslet.  
A munkapiaci egyensúly.  
A makrokínálati függvény.  
A makrogazdaság egyensúlya. 

 Munkapiaci egyensúlytalanság - 
munkanélküliség 

 A munkanélküliség fajtái, okai.  
A munkapiac helyzete.  
Munkanélküliség és jövedelem. 

 Infláció és inflációs folyamatok  Az infláció és fajtái.  
Az infláció okai.  
Keresleti infláció.  
Költséginfláció.  
A várakozások és az infláció. 

 A makrofolyamatok 
befolyásolhatósága 

 Az állam feladatai.  
Az adóztatás.  
A kormányzati kiadások.  
Költségvetési politika. 

 A nyitott makrogazdaság  A nemzetközi fizetési mérleg fogalma.  
A valuta, deviza.  
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Marketing 

 Témakörök  Tartalmak 
 A marketingkommunikáció 
eszközrendszere 

 A kommunikáció célja, feladata. 

 A reklám szerepe, fejlődése  A reklám fogalma, szerepe.  
A reklám fejlődése.  
A reklám csoportosítása. 

 A reklám vállalati funkciói  A vállalati reklámcélok.  
A reklám a fogyasztók mindennapi életében. 

 Reklámeszközök és 
reklámhordozók 

 A reklámeszközök felismerése.  
A reklámhordozók szerepe.  
A reklámeszközök és a reklámhordozók elkülönítése. 

 A reklámeszközök 
csoportosítása 

 A reklámeszközök csoportosítása:  
- vizuális eszközök,  
- auditív eszközök,  
- audiovizuális eszközök. 

 A reklám tervezése, szervezése  A reklámszervezés lépései.  
A reklámkampány lebonyolítása.  
A reklámhatás vizsgálata, AIDA-módszer. 

 Public relations (PR)  A Public relations fogalma, jellemzői.  
A PR területei, belső és külső PR.  
A PR-akciók, szponzorálás. 

 Eladásösztönzés (SP)  Fogalma, funkciói.  
SP-módszerek. 

 A személyes eladás (PS)  Fogalma, jellemzői, előnyei.  
Területei.  
Az eladóval szemben támasztott követelmények. 

 Az imázs és az egyedi vállalati 
arculat (C. I.) 

 Az imázs lényege, fajtái.  
A vállalati összképet befolyásoló tényezők.  
A C. I.  
összetevői: formai és tartalmi elemek. 

 Egyéb piacbefolyásoló eszközök  A védjegy funkciói, típusai.  
Márkaépítés, márkahűség.  
A csomagolás funkciói, típusai.  
A vevőszolgálat szerepe, lényege.  

Idegen nyelv 

 Témakörök  Tartalmak 
 Adásvételi ügylet  Értékesítési formák.  

Szituációk. 
 Reklamációk  Elégedetlenség kifejezése.  

Véleménynyilvánítás.  
Probléma leírása. 

 Kiállítások, vásárok  Információkérés.  
Információadás.  
Vásárvárosok.  
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A továbbhaladás feltételei 

Közgazdaságtan: 
Legyenek képesek a tanulók a makrogazdaság különböző szereplőit jellemezni, a köztük zajló 

jövedelemáramlásokat felismerni. 
Ismerjék fel az SNA rendszer alapmutatóit. 
A tanulók tudják ismertetni az árupiaci keresletre ható tényezőket, függvényen és számításokkal is meghatározni 

az egyensúlyi jövedelmet. 
A pénzpiac elemzése során tudják definiálni a pénzkínálat fogalmát, ismertetni a bankrendszer szerepét a 

pénzteremtés mechanizmusában, a pénzpiac egyensúlyának lényegét és a kamatláb szerepét e folyamatban. 
Tudják levezetni a makroökonómiai kereslet-kínálati függvényt, ismerjék fel azok kapcsolatát a különböző 

részpiacokkal, értelmezzék a makrogazdaság egyensúlyát. 
A munkanélküliség és infláció fogalmának és okainak ismeretén túl legyenek tisztában a magyar gazdaság 

munkapiaci helyzetével és árszínvonalának alakulásával. 
Legyenek képesek bemutatni a várakozások és az infláció kapcsolatát, ismertetni az állam feladatait és a 

makrogazdasági folyamatokba való beavatkozás lehetőségeit, eszközeit. 
Lássák a költségvetési és a monetáris politika közti különbségeket, azok alkalmazhatóságát és 

hatásmechanizmusát. 
A tanulók tudják definiálni a nemzetközi fizetési mérleg, a külkereskedelmi mérleg fogalmát és a valutapiaci 

alapfogalmakat. 
 
Marketing: 
A tanulók legyenek képesek ismertetni a marketingkommunikáció fogalmát, jelentőségét, a marketingen belül 

elfoglalt helyét, a kommunikáció közvetlen, közvetett eszközeit (felsorolásszerűen), valamint a marketing és a 
kommunikáció kapcsolatát, eszközrendszerét, a reklám fogalmát, vállalati funkciót, a reklámcélok és -eszközök 
fajtáit. Tudjanak különbséget tenni a reklámeszközök és reklámhordozók között. Ismerjék fel a reklám társadalmi és 
gazdasági szerepét, tudjanak megalkotni, kivitelezni reklámüzeneteket. 

Legyenek képesek reklámtervet készíteni, értelmezni a reklámetikai kódexet. 
A tanulók tudják definiálni a PR fogalmát, elhelyezni a vállalkozás és környezete kapcsolatában. Legyenek 

képesek ismertetni a PR eszközeit, a kapcsolatszervezés folyamatát, az SP módszereit, sajátos területeit. 
Tudjanak programokat készíteni a módszerek kialakítására, végrehajtására. 
Vázolják fel a személyes eladás és fogyasztói magatartás kapcsolatát, a személyes eladás alapelveit, az eladó 

személyzettel szemben támasztott követelményeket, az eladás folyamatát és szabályait. 
Tudják definiálni az imázs fogalmát, fajtáit, szükségességét, ismertetni a C. I. lényegét, kialakításának fontosságát, 

tartalmi és formai elemeit, gyakorlati megvalósítását, az arculati stratégiát. 
Mutassák be a kiskereskedelmi áruforgalomra ható tényezőket, a vevőszolgálat, a márka, védjegy, design, 

választék szerepét, a szponzorálás célját, módjait. 
 
Idegen nyelv: 
 
A készségek terén: 
a) Hallott szöveg értése. 
A tanulók legyenek képesek kb. 200 szavas egyszerű üzleti nyelvű szövegben 
- a lényeges információt kiszűrni, 
- az ismeretlen nyelvi egységek jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni, 
- a szöveg globális üzenetét megérteni. 
b) Beszédkészség. 
A tanulók legyenek képesek 
- a hozzájuk intézett kérdésekre általános nyelvi fordulatokkal válaszolni, magyarázatokat adni, érzelmeket 

kifejezni, 
- a társalgásba bekapcsolódni, kérdéseket feltenni, 
- véleményt kifejezni. 
c) Olvasott szöveg értése. 
A tanulók legyenek képesek kb. 200-250 szavas egyszerű üzleti nyelven megírt szövegben 
- a lényeges információt kiszűrni, 
- specifikus információt azonosítani, 
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d) Íráskészség. 
A tanulók legyenek képesek kb. 150 szavas egyszerű üzleti szöveget, levelet megírni, 
- formailag helyesen megszerkeszteni, tagolni, 
- gondolataikat a megfelelő nyelvi eszközökkel kifejezni, 
- az írott nyelv nyelvhelyességi szabályait követni. 

 

KERESKEDELEM-MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ 
SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ GYAKORLATOK  

9-12. évfolyam 

Célok és feladatok 

A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és 
gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a 
pályaválasztási, döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés 
megalapozására. 

A Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó gyakorlatok tanításának célja, hogy a 
szakmacsoport tevékenységének sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is 
eredményező bemutatásával keltse fel a tanulók érdeklődését a szakmacsoport iránt, és segítse elő 
pályaválasztásukat. 

Bővítse, rendszerezze és mélyítse el a közismereti tantárgyak keretében tanultakat, fejlessze, alapozza meg a 
szakmai műveltséget. 

A szakmacsoport aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményező bemutatásával hívja fel a 
tanulók figyelmét a kereskedelmi, marketing és üzleti adminisztrációs szakképesítések sajátosságaira, keltse fel az 
érdeklődésüket azok gyakorlata iránt. 

Segítse a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, az egyéni életpályájuk reális 
megtervezésében. 

Teremtsen feladathelyzeteket a tanulók képességei, szakmai tehetségük kibontakoztatására, keltse fel az 
érdeklődésüket a szakmai tevékenységek gyakorlata iránt. 

Biztosítson lehetőséget a szakmacsoport szakképesítéseinek munkaköreiben szükséges magatartás kialakulásához, 
a motiváció fejlesztéséhez, megerősítéséhez. 

Neveljen a szakmai tevékenységekkel kapcsolatban felelősségteljes magatartásra, alakítsa ki a tanulókban az 
önálló, pontos és minőségi munkavégzés igényét. 

Az Információkezelés oktatásának célja, hogy a tanulók tájékozódni tudjanak az irodai környezetben, el tudják 
látni a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű ügyviteli munkákat. A tanulók képet kapnak az irodai 
munkáról, és ez hozzájárul a pálya iránti érdeklődésük kialakulásához. 

A Viselkedéskultúra oktatásának célja, hogy a hétköznapi viselkedési formákat bemutassa, elemezze az alapvető 
és a szolgáltató szakmákban különösen fontos magatartási, illetve viselkedésformák szerepét, jelentőségét. 

Megismertesse a tanulókkal az ön- és emberismeretet. Fejlessze az empatikus készségeket. 
A Kommunikáció oktatásának célja, hogy a tanulók elsajátítsák és tudatosan alkalmazzák a helyes 

beszédtechnikát, valamint az írásbeli kommunikáció alapszabályait. A személyiségfejlesztés, az egyéni és a szakmai 
sikerek elérésének kommunikációs eszközökkel történő elősegítése. 

Legyenek tisztában az emberi érintkezés kultúrájának fontosságával. Ismerjék meg önmagukat, és sajátítsák el a 
közvetlen és tágabb értelemben vett környezetükhöz való alkalmazkodás képességét. 

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

A Tanirodai gyakorlatok oktatásának célja olyan gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, amelyek képessé teszik a 
tanulókat a változó gazdasági életben történő eligazodásra és sikeres alkalmazkodásra alkalmazottként és vállalkozó 
tulajdonosként. A kereskedelmi, marketing- és üzleti adminisztrációs tevékenységek végeztetésével segítse a tanulók 
konkrét szakmaválasztását, készítse fel a tanulókat a gyakorlati teendők ellátására, és fejlessze a tanulók kreatív, 
piacorientált gondolkodását. 
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Fejlesztési követelmények 

A foglalkozások során fejlődjenek a tanulók gyakorlati tevékenységhez szükséges képességei, így különösen az 
ismeretelemző-értékelő gondolkodás, a kreativitás, az önálló tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás képessége. 

Információkezelés: 
A tanulók váljanak képessé a számítógép billentyűzetének használatára, dokumentumok megnyitására, mentésére, 

nyomtatására, tabulálásra, betűtípusváltásra, választásra, keresésre, cserére. 
Másoljanak tíz perc alatt legalább 800 leütés terjedelmű, közepes nehézségű, összefüggő nyomtatott, ismeretlen 

szöveget tízujjas vakírással, az előírt hibahatárokon belül. 
Ismerjék az üzleti szokásoknak megfelelő levélformákat, a kiemelési módokat. 
Viselkedéskultúra: 
A tanulók ismerjék az ápoltság jegyeit, az öltözködési módokat. 
Váljanak képessé a kapcsolatfelvételre, a kapcsolattartásra, a kulturált vitára, az eredményes konfliktuskezelésre. 
Ismerjék meg a korszerű gasztronómia alapjait. Legyenek jártasak az étkezési szokásokban, ismerjék az 

egészséges táplálkozás alapelveit. 
Kommunikáció: 
A tanulók ismerkedjenek meg a kommunikáció fogalmával, a helyes beszédtechnikával, a mondat- és 

szövegfonetikai eszközök helyes használatával. 
Alkalmazzák a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és kapcsolatlezárás kulturált módját, az írásbeli kommunikáció 

legelterjedtebb formáit. 
A tanulók önismeret-fejlesztő gyakorlatok útján tanulják meg a tárgyilagos emberismeret jelentőségét, és 

feltétlenül sajátítsák el a konfliktuskezelés képességét. 
Tanirodai gyakorlatok: 
A tantárgy tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai gyakorlati tantárgyak tanulásához szükséges képességei, 

így különösen az önálló tapasztalatszerzés, a kreativitás, az ismeretek alkalmazási képessége. 
A gyakorlati tevékenységek során maradéktalanul tartsák be a balesetmentes és biztonságos munkavégzés 

szabályait, fejlődjön munkabírásuk, kitartásuk. 
A tantárgyi tevékenység során szokjanak hozzá a produktív munkavégzéshez. 
Alakuljon ki a tanulókban az önálló feladatmegoldás igénye, érezzék meg a sikerek értékét, örömét. 
A gyakorlati tevékenység végzése során folyamatosan erősödjék a szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a 

szakmaválasztás. Alkalmazzák a gyakorlati tevékenységek végzéséhez szükséges magatartási szabályokat, 
magatartásformákat. 

A tanulók legyenek képesek ismertetni a vállalkozás beindításának feltételrendszerét, a vállalkozások 
kapcsolatrendszerét és annak jelentőségét, az árubeszerzés komplex folyamatát, a beszerzéshez kapcsolódó jogi, 
pénzügyi lehetőségeket, tárgyalástechnikai eszközöket, az értékesítési módokat, az értékesítést elősegítő eszközöket, 
a reklamációk bizonylatait, elintézésének módjait, a vállalkozások megszűnésének lehetőségeit, folyamatát, a 
környezetvédelemmel, a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, a kereskedelemben alkalmazott 
biztonságtechnikai feladatokat. 

A tanulók értsék meg a pszichológiai alapfogalmak tartalmát, ismerjék fel a viselkedést motiváló tényezőket. 
A tanulók tudjanak számlát, egyszerűsített számlát, árubevételezési jegyet kiállítani. 

9. évfolyam 

Évi óraszám: 111 óra 

Belépő tevékenységformák 

Információkezelés: 
Korszerű szövegszerkesztő program szövegbevitelhez és szövegformázáshoz szükséges alapfunkcióinak 

használata. 
Tízujjas vakírás elsajátítása. 
Viselkedéskultúra: 
A megjelenéskultúra gyakorlati bemutatása. 
Kapcsolattartás a mindennapokban, a társasági élet speciális lehetőségeinek bemutatása, alkalmazási lehetőségük, 

demonstrálásuk, lehetőleg életközeli helyzetekben. 
Az étkezési kultúra megismertetése, begyakoroltatása. 
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A családon belüli viselkedésformák megértése és elfogadtatása. 
A munkahelyi társas klíma bemutatása. 

Információkezelés 

 Témakörök  Tartalmak 
 Korszerű szövegszerkesztő 
program szövegbevitelhez és 
szövegformázáshoz szükséges 
alapfunkcióinak használata 

 A számítógép billentyűzetének használata, dokumentumok 
megnyitása, mentése, nyomtatása, tabulálás, betűtípusváltás, 
választás, keresés, csere. 

 Tízujjas vakírás elsajátítása  A helyes test- és kéztartás kialakítása.  
Az alapbillentyűk és a szóközbillentyű használatának megtanítása.  
Az alapsoron, a felső, az alsó és a számsoron lévő betűk megtanítása.  
A váltóbillentyűk helyes használatának megtanítása.  
A számok megtanítása betűkapcsolásokkal.  
Az írásjelek megtanítása, begyakoroltatása célirányosan kialakított 
mondatok íratásával.  

Viselkedéskultúra 

 Témakörök  Tartalmak 
 Megjelenéskultúra  Testi ápoltság, a mindennapi, a hivatali és az alkalmi öltözködés 

megismertetése, gyakorlati bemutatása. 
 Kapcsolat a mindennapokban  A köszönés, megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, társalgás, vita, 

konfliktusmegoldás fogalmainak bemutatása és begyakoroltatása, 
elmélyítése a kulturált viselkedésben. 

 A társasági élet speciális 
lehetőségei 

 A névjegy és névjegyhasználat, telefonhasználat, dohányzás, 
ajándék, ajándékozás, a társasági élet egyéb lehetőségeinek 
(közlekedés, színház, sport, koncert, túra stb.) bemutatása, 
alkalmazási lehetőségük demonstrálása, lehetőleg életközeli 
helyzetekben. 

 Étkezési kultúra  Gasztronómiai alapismeretek, étkezési szokások, mit hogyan 
együnk, italfogyasztás, alapelvárások megismertetése, 
begyakoroltatása. 

 A családon belüli 
viselkedésformák 

 A szülők és serdülők viszonya, szeretet, megértés, alkalmazkodás, 
konfliktusok a családon belül, családi ünnepi alkalmak elfogadtatása. 

 Munkahelyi társas klíma  Pontos munkavégzés, csoportközi viszonyok, a vezető és beosztott 
viszonya, generációs problémák a munkahelyen, azok kezelése, 
bemutatása.  

A továbbhaladás feltételei 

Információkezelés: 
A tanulók biztosan használják a számítógép billentyűzetét, legyenek képesek dokumentumok megnyitására, 

mentésére, nyomtatására, tabulálására, betűtípus megválasztására. 
Tíz perc alatt legalább 800 leütés terjedelmű, könnyen írható, összefüggő nyomtatott, ismeretlen szöveg másolása 

tízujjas vakírással. Hibahatár: a leütésszámhoz viszonyított négy ezrelék. 
Viselkedéskultúra: 
A tanulók ismerjék az öltözködési módokat. 
Legyenek képesek a köszönés, a megszólítás, az ismerkedés és a társalgás jól kifinomult szabályainak ismeretében 

kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra, kulturált vitára, eredményes konfliktuskezelésre. 
Az alkalmazás szintjén tudják a társasági élet speciális területeire vonatkozó viselkedési szabályokat. 
A tanulók ismerjék a korszerű gasztronómia alapjait. Legyenek jártasak az étkezési szokásokban, ismerjék az 

egészséges táplálkozás alapelveit, a kulturált italfogyasztás szabályait. 
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Ismerjék a munkahelyi légkört meghatározó viselkedési szabályokat, a vezető és beosztott munkamegosztásból 
eredő alá-fölérendeltségi viszonyát és a kapcsolatukat meghatározó magatartási szabályokat. 

10. évfolyam 

Évi óraszám: 111 óra 

Belépő tevékenységformák 

Információkezelés: 
Az írástechnika magasabb szintű elsajátítása, a másolási készség fejlesztése, a betűbillentyűk módszeres 

átismétlése. 
A levelek formai kialakításának megismerése. 
Kommunikáció: 
A kommunikáció kódjainak gyakorlati példákon keresztül történő elsajátítása. 
Az érintkezés kultúrájának fogalmi tisztázása, kommunikációs technikák begyakorlása. 
Az ön- és társismeret képességének kifejlesztése, az önkifejezés lehetőségeinek megismerése. 
A szakma és kommunikáció kapcsolatának tisztázása, a különböző kommunikációs csatornák bemutatása. 

Információkezelés 

 Témakörök  Tartalmak 
 Az írástechnika fejlesztése, a 
másolási készség megalapozása 
és megszilárdítása 

 A betűbillentyűk módszeres átismétlése a feltételes reflexek 
megerősítése céljából.  
Szavak, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása 
sortartással, ütemes írással.  
Önálló sorkialakítás (balra kizárt írás) megtanítása és 
begyakoroltatása. 

 Levelek formai kialakítása  Minták bemutatása a vállalati belső levelezésből, gazdasági 
tevékenységgel kapcsolatos külső levelezésből, hivatalos szervekkel 
való kapcsolattartás irataiból.  

Kommunikáció 

 Témakörök  Tartalmak 
 Az emberi kommunikáció 
alapfogalmainak megismertetése 

  

 A kommunikáció kódjainak 
gyakorlati példákon keresztül 
történő elsajátítása 

 A nem verbális jelek, a verbális jelek, a szóbeli kommunikáció, a 
kommunikációs kapcsolatok, az írásbeli kommunikáció. 

 Az érintkezés kultúrájának 
fogalmi tisztázása, 
kommunikációs technikák 
begyakoroltatása 

 A kommunikációs zavarok, kommunikációs technikák. 

 Ön- és társismeret képességének 
kifejlesztése, az önkifejezés 
lehetőségeinek megismertetése 

 Önelemzés, önreprezentáció, önkifejezés, érzések, érzelmek, 
gondolatok kifejezése, a kommunikációs stílusok használata, a 
hatékony, sikeres kommunikáció akadályai, konfliktuskezelés. 

 Szakma és kommunikáció 
oktatásának tisztázása, a 
különböző kommunikációs 
csatornák bemutatása 

 Üzleti kommunikáció mint alkalmazott kommunikáció, üzleti 
tárgyalás, a sikeres tárgyalófél, tárgyalási készségek, tulajdonságok, 
tárgyalási stílus, stratégia, taktika.  

A továbbhaladás feltételei 
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Információkezelés: 
A tanulók másoljanak tíz perc alatt legalább 800 leütés terjedelmű, közepes nehézségű, összefüggő nyomtatott, 

ismeretlen szöveget sortartással, tízujjas vakírással, javítószerkezet-használattal. Hibahatár: a leütésszámhoz 
viszonyított négy ezrelék. 

Ismerjék a levelek formai kialakításának szokásait, a kiemelési módokat. 
Kommunikáció: 
A tanulók kommunikációjára legyen jellemző a helyes beszédtechnika, a mondat- és szövegfonetikai eszközök 

helyes használata. 
Tudják alkalmazni a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és kapcsolatlezárás kulturált módját. Ismerjék az írásbeli 

kommunikáció legelterjedtebb formáit. 
A tanulók legyenek tisztában az érintkezés kultúrájának fontosságával, a kommunikációs technikákkal, ismerjék a 

kommunikációs zavarok okait. 
Önismeret-fejlesztő gyakorlatok útján legyenek képesek felmérni a tárgyilagos emberismeret jelentőségét és 

elsajátítani a konfliktuskezelés képességét. 
Önálló tapasztalás útján szerzett ismereteiket használják az üzleti kommunikációban. 
Legyenek képesek megkülönböztetni a tárgyalási helyzetet más kommunikációs helyzettől. Értelmezzék az 

együttműködés és kommunikáció elvét. 
Csoportos foglalkozások alkalmával használják a tárgyalási stílus, stratégia és taktika tanulása során szerzett 

tapasztalataikat. 

11. évfolyam 

Évi óraszám: 74 óra 

Belépő tevékenységformák 

Tanirodai gyakorlatok: 
Önismereti tréning. 
Az arculattervezés folyamata. Reklámakciók megszervezése. 
Az álláskeresés technikája. Az üzleti élet szereplői közötti hierarchia (alá-, fölé-, mellérendeltségi viszonyok) és az 

üzleti élet különböző szereplőihez kapcsolódó szokások és szabályok gyakorlása szituációs játékok keretében. 
A munkatársakkal és az üzleti partnerekkel való kapcsolattartás. 
Munkaszervezési tevékenységek. 
Munkavédelemmel és vagyonvédelemmel kapcsolatos magatartásformák. 

Tanirodai gyakorlatok 

 Témakörök  Tartalmak 
 Önismereti elemek  Ismerd meg önmagad (személyiség, jellem, vérmérséklet - 

viselkedés és magatartás - illem és modor - előnyös és hátrányos 
tulajdonságok).  
Én és a másik (rokonszenv és ellenszenv - nemek és korok közötti 
kapcsolatok - felelősség, eltérő jogok és kötelezettségek).  
A viselkedés meghatározói (a szükségletek és motiváció - érzékletek, 
észlelések, a figyelem - énkép, énérzékelés).  
Az üzleti életben lényeges tulajdonságok (kezdeményezőkészség, 
kockázatvállalás, önuralom, türelem, személyes varázs).  
Szakmai önéletrajz. 

 A kereskedelmi vállalkozások 
jellemzői, alapításuk 

 A piacfelmérés folyamata (információgyűjtés, kínálat megismerése).  
A vállalkozás alapítása, indítása (jogi feltételek, pénzügyi, tárgyi, 
személyi feltételek, a vállalkozások kapcsolata a pénzintézetekkel, az 
arculat kialakítása, reklámanyagok tervezése, készítése, üzleti terv). 

 Üzleti protokoll  Álláskeresési technikák (felvételi beszélgetések, munkába lépés, 
felmondás a protokoll szabályai szerint).  
Munkahelyi illemtan (beszédkultúra, beszédtémák, érkezés, távozás, 
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ajándékozás, a kiszolgálás szabályai).  
Üzleti tárgyalás (a tárgyalás előkészítése, az ültetés rendje, a 
tárgyalás befejezése).  
Értekezletek előkészítése, lebonyolítása. 

 Hálózati munkavédelmi, 
vagyonvédelmi feladatok 

 Munkavédelemi előírások a kereskedelemben.  
Vagyonvédelmi eszközök.  

A továbbhaladás feltételei 

Tanirodai gyakorlatok: 
A tanulók ismerjék önmagukat, tudják hátrányos emberi magatartásukat korrigálni és tudjanak az üzleti, valamint 

a magánélet szempontjából lényeges tulajdonságaikhoz alkalmazkodni. 
A tanulók legyenek képesek ismertetni a vállalkozás beindításának feltételrendszerét, a vállalkozások 

kapcsolatrendszerét és annak jelentőségét, a munkavédelemmel és vagyonvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat. 
A tanulók értsék meg a pszichológiai alapfogalmak tartalmát, ismerjék fel a viselkedést motiváló tényezőket. 
A tanulók legyenek képesek az álláskeresési technikák alkalmazására, az üzleti élet szereplői közötti hierarchia 

(alá-, fölé-, mellérendeltségi viszonyok) figyelembevételére és az üzleti élet különböző szereplőihez kapcsolódó 
szokások és szabályok betartására. 

Tudják alkalmazni a munkatársakkal és az üzleti partnerekkel való kapcsolattartás szabályait. 
Tudjanak felvételi beszélgetést lebonyolítani munkaadóként és munkavállalóként. 
Tudjanak üzleti tárgyalást előkészíteni és megszervezni. 

12. évfolyam 

Évi óraszám: 64 óra 

Belépő tevékenységformák 

Tanirodai gyakorlatok: 
Komplex árubeszerzés végzése. 
Számla, egyszerűsített számla, árubevételezési jegy kiállítása. 
Reklamációk bizonylatainak kitöltése, lebonyolítása. 
A környezetvédelemmel, a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok megismerése. 

Tanirodai gyakorlatok 

 Témakörök  Tartalmak 
 A kereskedelmi vállalkozások 
működése, az áruforgalom 
szakaszai, az áruforgalmi 
tevékenységek megismerése, 
adminisztrációjuk gyakorlása 

 Beszerzés. A beszerzési források feltárásának marketingmódszerei 
(a szállítók nyilvántartása, vásárok, árubemutatók látogatása, 
ajánlatok kérése, hirdetések feldolgozása).  
A beszerzési kondíciók feldolgozása. Személyes és írásbeli 
kapcsolatok. Az áruk rendelése.  
Az áruátvétel bizonylatai, reklamációk intézése.  
Készletezés - árutárolás, jellegzetes károsodások, megelőzési 
módjuk, raktártechnológiák. Csomagolóanyagok, feliratok 
értelmezése, az áruk előkészítése.  
Értékesítés. Értékesítési módok, árubemutatás. Kereskedelmi 
szolgáltatások, eladásösztönző módszerek. Az akciók fajtái, 
szervezésük. Reklamációk elintézése, a fogyasztói érdekvédelem.  
Külső és belső PR. 

 A hálózati 
marketingtevékenység 
megismerése 

  

 A vállalkozások megszűnése  Az egyéni vállalkozások megszűnése.  
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A társas vállalkozások megszűnésének lehetőségei. 
 Munkahelyi környezetvédelem, 
tűzvédelem, biztonságtechnika 

 Környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai jogszabályok és 
eszközök megismerése.  

A továbbhaladás feltételei 

Tanirodai gyakorlatok: 
A tanulók alkalmazzák a gyakorlati tevékenységek végzéséhez szükséges magatartási szabályokat, 

magatartásformákat. 
A tanulók legyenek képesek ismertetni az árubeszerzés komplex folyamatát, a beszerzéshez kapcsolódó jogi, 

pénzügyi lehetőségeket, tárgyalástechnikai eszközöket, a beszerzéshez kapcsolódó szállítási kondíciók rendszerét. 
Adminisztrációs, pénzügyi teendőket el tudjanak látni. 
Legyenek képesek üzletfeleikkel folyamatosan kapcsolatot tartani. 
Tudják bemutatni a tárolás, anyagmozgatás fő szabályait, az áruátvétel módjait. 
Legyenek képesek jellemezni az értékesítési módokat, az értékesítést elősegítő eszközöket. 
Tudjanak számlát, egyszerűsített számlát, árubevételezési jegyet kiállítani. 
Ismerjék fel a reklamációk bizonylatait. 
Legyenek képesek ismertetni a vállalkozások megszűnésének lehetőségeit, folyamatát. 
A tanulók a gyakorlat során tartsák be a környezetvédelemmel, a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat és a 

kereskedelemben alkalmazott biztonságtechnikai előírásokat. 
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3. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM 
SZAKMACSOPORTRA 

 

9. évfolyam

Szakmacsoportos alapozó oktatás tartalma 

Résztantárgy éves heti ciklus
Vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 2 4

Gazdasági környezetünk 74 2 4
Vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 3 6

Gasztronómiai alapismeretek 74 2 4
Viselkedéskultúra 37 1 2

Összesen 185 5 10

10. évfolyam

Szakmacsoportos alapozó oktatás tartalma 

Résztantárgy éves heti ciklus
Vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 2 4

Gazdasági környezetünk 74 2 4
Vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 111 3 6

Gasztronómiai alapismeretek 74 2 4
Kommunikáció 37 1 2

Összesen 185 5 10

11. évfolyam

Szakmacsoportos alapozó oktatás tartalma 

Résztantárgy éves heti ciklus
Vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek 222 6 12

V endéglátó és turizmus ismeretek 111 3 6
Marketing 93 2,5 5
Szállodai ismeretek 18 0,5 1

Vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 74 2 4
V endéglátás - idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 74 2 4

Összesen 296 8 16

12. évfolyam

Szakmacsoportos alapozó oktatás tartalma 

Résztantárgy éves heti ciklus
Vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek 192 6 12

V endéglátó és turizmus ismeretek 80 2,5 5
Marketing 96 3 6
Szállodai ismeretek 16 0,5 1

Vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 64 2 4
V endéglátás - idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 64 2 4

Összesen 256 8 16

óraszám

óraszám

óraszám

óraszám
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VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTOS 
ALAPOZÓ ISMERETEK  

9-12. évfolyam 

Célok és feladatok 

A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és 
gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a 
pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés 
megalapozására. 

A Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek oktatásának célja, hogy bővítse, rendszerezze 
és mélyítse el a közismereti tantárgyak keretében tanultakat, fejlessze, alapozza meg a szakmai műveltséget, 
készítsen fel a szakmacsoportos alapozó gyakorlatokra. 

A vendéglátás és az idegenforgalom sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is 
eredményező bemutatásával hívja fel a tanulók figyelmét a szakmák sajátosságaira, keltse fel az érdeklődésüket 
irántuk, mutassa be a pályák szépségeit, nehézségeit, hasznosságát, fejlődésének irányát, a szakterületen dolgozók 
tevékenységét, távlatait. Segítse a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni 
életpályájuk reális megtervezésében. 

Teremtsen alkalmakat, feladathelyzeteket a tanulóknak képességeik, szakmai tehetségük kibontakoztatására, keltse 
fel az érdeklődést a szakmai tevékenységek mélyebb elméleti alapjai iránt. 

Biztosítson lehetőséget a szakmacsoport munkaköreiben szükséges megfelelő magatartás kialakulásához, a 
tanulási és szakmai motiváció fejlesztéséhez, megerősítéséhez. 

Neveljen a szakmai tevékenységekkel kapcsolatban tudatos, felelősségteljes magatartásra, alakítsa ki a tanulókban 
a pontos és minőségi munkavégzés igényét, a környezettel szembeni felelősségérzetet. 

A tananyag meghatározza az idegenforgalom, a turizmus, a vendéglátás fogalmait, bemutatja a tevékenységét, 
területeit és jellemzőit, szerepét, kapcsolódásait a társadalmi élettel, a különböző gazdasági ágakkal, ismerteti a 
szállodák tevékenységét, munkafolyamatait, kapcsolódásuk rendszerét, a szállodai üzem- és munkaszervezést, a 
marketing feladatait, eszközeit, szerepét és helyét a gazdálkodó szervezet működésében, ismereteket nyújt a piac 
lényegéről, szereplőiről, főbb motivációiról, a marketing etikai és jogi kérdéseiről. 

A Gazdasági környezetünk oktatásának célja, hogy a tanulók az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után 
ismerjék, értsék a gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket, a tömegtájékoztatás 
gazdasági híreit, és váljanak képessé ezek felhasználására későbbi tanulmányaikban, saját ügyeik intézésében. 

Az ismeretkör segítse a tanulókat a gazdasági, politikai kérdések felé orientálásban érdeklődésük felkeltésével, 
megfigyeléseik és személyes tapasztalataik megerősítésével. 

Fejlesztési követelmények 

A tananyag tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, az 
ismeretelemző, -értékelő, szintetizáló, fogalomalkotó, általánosító gondolkodás, az önálló tapasztalatszerzés és 
ismeretalkalmazás képessége, a gondolkodás, a problémamegoldó képesség. 

A szóbeli és írásos kommunikációban használják helyesen a nyelvet, értsék a tevékenységükkel kapcsolatos 
alapfogalmakat, folyamatosan bővítsék szókincsüket, használják a helyzetnek és a célnak megfelelően a 
kommunikáció egyéb eszközeit is. 

Folyamatosan tökéletesedjék a munkatársakkal való együttműködésük, empatikus képességük, a kreativitásuk, 
felelősségérzetük, kötelességtudatuk, ismerjék el a mások teljesítményét, munkájának eredményeit, alakuljon ki a 
vendég tisztelete, megbecsülése. 

A tanulók váljanak képessé a különböző ismeretforrások használatára, az információk helyes értelmezésére, az 
ismeretek alkalmazására. 

A tevékenység során szokják meg az önálló tanulást, az önművelést, az önálló és produktív feladatmegoldást, 
érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét. 

Alakuljon ki, fejlődjön a szépérzékük, erősödjön meg a saját munkájukkal kapcsolatos igényességük, tanulásuk 
legyen átgondolt, célszerű és eredményes, írásos munkáikban törekedjenek az igényes külalakra, mindennapi 
viselkedésük, megjelenésük is tükrözze választott hivatásukat. 

A tevékenység végzése során erősödjék bennük a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a 
szakmaválasztás, erősödjön a szakmához, a választott munkához, életpályához való kötődés. Ismerjék meg, fogadják 
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el és tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges magatartási szabályokat, 
magatartásformákat. 

A tanulók lássák meg a munka, a szakmai tevékenységek mögött az embert és a természetet, tiszteljék annak 
értékeit, ismerjék fel és utasítsák el a környezetszennyező, természet- és egészségkárosító tevékenységeket, az ilyen 
magatartást. 

Mindennapi életükben, iskolai tevékenységeik és leendő munkájuk során alkalmazzák az elméletben tanult 
ismereteiket, hasznosítsák megszerzett készségeiket, képességeiket. 

Gazdasági környezetünk: 
Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, termelés, javak, 

munkamegosztás, gazdálkodás, piac, kereslet, kínálat), ismertesse meg a termelési tényezőket, a kereslet, a kínálat és 
a piac kapcsolatát, csoportosítsa a javakat. 

A tanulók tudják élőszóban bemutatni a gazdasági élet szereplőit és kapcsolataikat, az állam feladatait, az állami 
költségvetés legfontosabb bevételeit és kiadásait. 

Ismertessék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás pénzgazdálkodását. Példákon keresztül 
mutassák be a háztartás bevételeinek és kiadásainak számítását, tudják megkülönböztetni a háztartás munkavállalói 
és jövedelemfelhasználó kapcsolatrendszerét. 

Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát, megkülönböztetni az üzleti 
vállalkozást és a nonprofit vállalkozást, a vállalkozási formákat, a vállalkozási formák előnyeit és hátrányait. 

Megszerzett ismereteik alapján rendszerezzék a legfontosabb pénzügyi fogalmakat. 
A tanulók értsék meg a munkaviszony és munkaszerződés fogalmak tartalmát, a legfontosabb munkavállalói 

jogokat és kötelezettségeket. 
Példákon keresztül mutassák be a költség, kiadás, ráfordítás, bevétel, fedezeti összeg, eredmény fogalmakat és 

kapcsolatukat az eredménnyel. 

9. évfolyam 

Évi óraszám: 74 óra 

Belépő tevékenységformák 

Gazdasági környezetünk: 
Feladattal vezetett, önállóan végrehajtott elemzési feladatok elvégzése grafikonok, írásos, képi és elektronikus 

ismeretforrások felhasználásával. A megismert fogalmak szabatos, tudatos megfogalmazása. A mindennapi 
tapasztalatok felhasználása a tanulás folyamatában. 

Az ismeretszerzés technikáinak minél szélesebb alkalmazása - írott sajtó, elektronikus adatbázisok használata, 
tájékozódás kézikönyvekben, folyóiratokban, az interneten, filmélmények hasznosítása. 

A tananyaghoz kapcsolódó adatok, információk gyűjtése. Önálló beszámolók, kiselőadások megtartása. Az új 
gazdasági események követése. 

Gazdasági környezetünk 

 Témakörök  Tartalmak 
 Gazdasági alapismeretek  Szükségletek, szolgáltatás és kapcsolatuk, a gazdálkodás 

körfolyamata, munkamegosztás, nemzetgazdaság, piac, kereslet, 
kínálat. 

 A gazdálkodás szervezeti keretei  
Az állam szerepe és feladatai 

 A költségvetés szerepe, felépítése, az állam szerepe a piacgazdaság 
jogi feltételeinek megteremtésében, az adók és támogatások szerepe 
az állam gazdálkodásában. 

 A háztartás gazdálkodása  A háztartás bevételei és kiadásai, megtakarítások a háztartásban és a 
hitel szerepe a háztartások pénzgazdálkodásában.  

A továbbhaladás feltételei 
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Gazdasági környezetünk: 
A tanulók ismerjék az alapvető fogalmakat (szükségletek, termelés, javak, munkamegosztás, gazdálkodás, piac, 

kereslet, kínálat), sorolják fel a termelési tényezőket, a kereslet, a kínálat és a piac kapcsolatát, csoportosítsák a 
javakat. 

A tanulók legyenek képesek megfogalmazni az állam feladatait, az állami költségvetés legfontosabb bevételeit és 
kiadásait. 

A tanulók sorolják fel a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, értékeljék a háztartás pénzgazdálkodását, 
tudják kiszámítani a háztartás bevételeit, kiadásait, megkülönböztetni a háztartás munkavállalói és 
jövedelemfelhasználó kapcsolatrendszerét. 

10. évfolyam 

Évi óraszám: 74 óra 

Belépő tevékenységformák 

Gazdasági környezetünk: 
A mindennapi gazdasági kultúra szóbeli és írásbeli kommunikációja alapjainak elsajátítása, az egyszerűbb 

fogalmak és kifejezések pontos használata az ismeretek és tapasztalatok megfogalmazásában. 
A vállalkozási készségek és képességek megismerése, fejlesztése (kockázatvállalás, felelősségvállalás, önállóság, 

együttműködés képessége, vitakészség). 

Gazdasági környezetünk 

 Témakörök  Tartalmak 
 A vállalkozások  Az üzleti vállalkozás és a nonprofit szervezetek elhatárolása, a 

vállalkozások csoportosítása, a vállalkozás alapításának, 
működésének és megszűnésének jogi keretei, az egyéni 
vállalkozások működésének kérdései, kapcsolatuk más 
vállalkozással. 

 Pénzügyi ismeretek  Az árucsere és a pénz, bankszámlapénz és pénzhelyettesítők, a 
pénzintézetek. 

 A gazdálkodás személyi 
feltételei 

 A munkaviszony, a munkaszerződés, a munkáltató és a 
munkavállaló jogai és kötelezettségei. 

 A tevékenység eredményének 
számbavétele a vállalkozás 
szintjén 

 Ráfordítás, költség, árbevétel, eredmény. 

 Külgazdasági kapcsolatok  Külkereskedelem, export, import.  

A továbbhaladás feltételei 

Gazdasági környezetünk: 
A tanulók legyenek képesek jellemezni a vállalkozások és a gazdasági szereplők kapcsolatát, megkülönböztetni az 

üzleti vállalkozást és a nonprofit vállalkozást, a vállalkozási formákat, a vállalkozási formák előnyeit és hátrányait. 
A tanulók ismerjék és használják a legfontosabb gazdasági és pénzügyi fogalmakat. 
A tanulók értsék meg a munkaviszony és munkaszerződés fogalmak tartalmát, legyenek képesek áttekinteni a 

munkavállalói jogokat és kötelezettségeket. 
A tanulók ismerjék a költség, ráfordítás, bevétel, fogalmakat, kapcsolatukat az eredménnyel. 
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11. évfolyam 

Évi óraszám: 222 óra 

Belépő tevékenységformák 

A tanulók személyes utazási, vásárlási, vendégfogadással kapcsolatos tapasztalatainak, élményeinek, ismereteinek 
közös feldolgozása, rendszerezése, összefüggések megvilágítása. 

Szakmai folyóiratok, szakcikkek, turisztikai és reklámkiadványok, utazási irodai anyagok gyűjtése, elemzése, 
szakmai, ismeretterjesztő, reklámfilmek megtekintése, elemzése, értékelése. 

A vendéglátás és a turizmus hazai történetének feldolgozása a tanulók önálló gyűjtőmunkájával. 
Korábbi földrajzi ismeretek felhasználása, azok turisztikai, idegenforgalmi oldalról történő megközelítése. 
A tananyagot kiegészítő információk megszerzése az internetről. 
Az így szerzett információk alapján a tanulók tudják értelmezni a szállodák, szálláshelyek minőségi kategóriái 

közötti különbségeket. 
Szituációs játékok a szakmai magatartás szabályainak felismerésére, a vendég és vendégfogadó kapcsolatára, az 

egymás iránti kötelezettségek és elvárások felderítésére. 
A turizmus kínálati tényezőinek és a turisták igényeinek összevetése. 
Műszaki dokumentációk, szállodai prospektusok, bemutatóanyagok segítségével a szállodai épület külső 

megjelenési formáinak, a belső terek kialakításának, a vendégszobák felszerelésének elemzése. 
Könyvtári ismerethordozók használata. 
Piackutatási tevékenység lebonyolítása (kérdőívszerkesztés, címlista kezelése, kérdőívek begyűjtése, 

feldolgozása). 
Termékek elhelyezése az életgörbén, termékfejlesztési technikák elemzése. 
Ötletbörze megvalósítása, csomagolástervezés, marketingfunkciók felismerése. 
Célpiaci szegmensek kiválasztása, elérése. 

V endéglátó és turizmusismeretek 

 Témakörök  Tartalmak 
 A vendéglátás hazai története, 
fogalma, jelentősége 

 A hazai vendéglátás történelmi kialakulása, hagyományai. Fejlődési 
tendenciák, gazdasági jelentősége, társadalmi jelentősége. 

 A vendéglátás tevékenységi 
körei 

 A termelés, az értékesítés, a szolgáltatásértékesítés fogalma, 
folyamata, formái.  
Tárgyi és személyi feltételek.  
A vendéglátás dolgozóival szemben támasztott követelmények. 

 A vendéglátás üzlethálózata  Vendéglátó üzletek csoportosítása szakjelleg és minőség szerint.  
Üzletkörök és -típusok jellemzői. 

 A turizmus fogalma, története és 
jelentősége 

 Az idegenforgalom kialakulásának története.  
Fogalmi meghatározása. Gazdasági és társadalmi jelentősége. 

 A turizmus tevékenysége, formái  Az aktív és passzív turizmus fogalma, tevékenysége, 
feltételrendszere. A turizmus formái, jellemzői, sajátosságai.  
A turisztikai hírverés módszerei.  
Az aktív és passzív turizmushoz kapcsolódó programok tervezése. 

 A turizmus és a környezet 
összefüggései 

 A környezetvédelem fontossága.  
A zöld turizmus jellemzői és jelentősége. 

 A hazai turizmus jellemzői, 
szerepe a gazdaságban 

 A turizmus jelenlegi helyzete.  
Fejlődési tendenciái.  
Legfontosabb statisztikai mutatók. 

 A nemzetközi turizmus 
tendenciái 

 A nemzetközi turizmus helyzete.  
Fejlődési trendek és a hazai turizmusra gyakorolt hatásuk. 

 A turizmus szervezeti struktúrája  A turizmus szervezeti felépítése. Ágazatot irányító szervezetek.  
Turisztikai vállalkozási formák, azok jellemző sajátosságai.  
Szakmai és érdek-képviseleti szervezetek.  
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Szállodai ismeretek 

 Témakörök  Tartalmak 
 Szálláshelyek, szállodák fogalma  A szálláshelyek fogalmi meghatározása, csoportosítása.  

A szálláshelyek, szállodák kínálati elemei, minőségi kategóriái. 
 A szálloda működésének 
feltételei 

 Tárgyi feltételek. A szállodai épület külső megjelenése, belső 
tagolódása.  
A vendégszoba.  
A szálloda műszaki berendezései. 

 Személyi feltételek, 
követelmények, magatartási 
szabályok 

 A szállodai tevékenység struktúrája. Kapcsolódó munkakörök.  
Munkaerő-gazdálkodás. Egyéb szálláshelyek működésének feltételei.  
Viselkedési normák és szabályok. 

 Szállodai üzemeltetés  Elszállásolási munkafolyamatok, tevékenységek.  
Földszinti munkakörök, a Front Office fogalma, feladatai.  
Emeleti munkafolyamatok.  
A tevékenységgel járó felelősség kérdése. 

 A vendég ellátásával kapcsolatos 
munkafolyamatok 

 A szállodai tevékenységgel kapcsolatos vendéglátó feladatok.  
Speciális munkafolyamatok.  
Reggeliztetés, főétkezés, egyéb étkeztetés.  
A szobaszerviz mint speciális vendéglátó-tevékenység. 

 A kiegészítő szolgáltatás 
munkafolyamatai 

 Az elszállásolást és vendéglátást kiegészítő munkafolyamatok.  
Termelés és ehhez kapcsolódó munkaterületek.  
Raktárak, tárolók.  
Szolgáltatásformák, lehetőségek.  

Marketing 

 Témakörök  Tartalmak 
 A marketing kialakulása, 
fogalma, fejlődése 

 A marketing történetének áttekintése.  
A marketing szükségessége, fejlődése Magyarországon.  
A marketingmix fogalma. 

 Piaci környezet elemzése, a piac 
szerkezete 

 A vállalat mikro- és makrokörnyezete.  
A piac fogalma és kategóriái.  
Piaci szerkezet, piaci formák.  
Piaci szereplők, piactípusok. 

 Fogyasztói és szervezeti vásárlói 
magatartás 

 Fogyasztói magatartás: szükséglet, kereslet.  
A Maslow-féle szükségleti piramis.  
Vásárlási magatartástípusok.  
A vásárlási folyamat szakaszai.  
Szervezeti vásárlói magatartás. 

 Célpiaci marketing, 
piacszegmentálás.  
  
Célpiacok kiválasztása 

 Differenciálatlan és differenciált marketing.  
A célpiaci marketing lényege, kialakítása.  
Piacszegmentáció.  
Célpiacok kiválasztása.  
Termékpozicionálás. 

 A marketing információs 
rendszere 

 Információszükséglet.  
Az információs rendszer funkciói.  
Az MTR belső rendszere, működése. 

 A piackutatás fajtái, módszerei  A piackutatás fogalma, területei.  
Fajtái, módszerei.  
Szekunder és primer piackutatás.  
A kutatás alanyainak kiválasztása.  
A kérdőívszerkesztés szabályai.  



Széchenyi István Szakképző Iskola 

42 

A piackutatás folyamata. 
 A piackutatás felhasználási 
területei 

 A kutatási eredmények értékelése.  
Piackutató jelentés.  
Konkurenciaanalízis. 

 Termékpolitika, termékfejlesztés  A termék fogalma, csoportosítása.  
A termék piaci életgörbéje.  
Vállalati termékpolitika.  
Termékfejlesztés, termékszerkezet.  
Új termék kialakításának, piaci bevezetésének folyamata.  
Termékfejlesztéshez kapcsolódó jellemzők, csomagolás, márka.  
Design. 

 Árpolitika, árstratégia  Az árpolitika lényege, céljai.  
Árstratégia az életgörbe szakaszaiban.  
Fogyasztói árelfogadás.  
Árpolitika, napi árak kialakítása. 

 Értékesítéspolitika, csatornák 
kiválasztása 

 A disztribúciós rendszer.  
Marketingcsatornák.  
Marketingrendszerek.  

A továbbhaladás feltételei 

Vendéglátó és turizmusismeretek: 
A tanulók mutassák be a vendéglátás kialakulásának történetét, a különböző történelmi korokhoz kapcsolódó 

hagyományait, a mai vendéglátás jellegzetességeit és helyzetét, a hazai vendéglátás jellemző üzlettípusait, a fejlődés 
tendenciáit, a turizmus szervezeti struktúráját, irányítási rendszerét, vállalkozási formáit, azok jellemzőit, a turisztikai 
tevékenységet folytató vállalkozó feladatait és felelősségét. 

Érvekkel tudják bizonyítani a hazai turizmus, a vendéglátás nemzetgazdasági jelentőségét, társadalmi fontosságát. 
Példákban tudjanak érvekkel alátámasztott véleményt mondani a vendéglátásban dolgozók emberi és szakmai 

alkalmasságáról, a tárgyi feltételek megfelelőségéről. 
Határozzák meg egy adott vendéglátóüzlet profilját, adják meg az üzlet minőségi kategóriáját. 
Helyesen alkalmazzák a tanult fogalmakat, kategóriákat gyakorlatból vett példák elemzése, megítélése során. 
A magatartások, tevékenységek megítélésében, a véleményalkotásban mutatkozzék meg hivatástudatuk, 

emberszeretetük, a környezet és a természet védelme iránti elkötelezettségük. 
Szállodai ismeretek: 
A tanulók pontosan határozzák meg a szálláshely, szálloda fogalmát, ismertessék a szálloda tárgyi működési 

feltételeit, a szálloda műszaki berendezéseit, a szállodai épület előnyös külső megjelenésének és belső tagolódásának 
jellemzőit, a különböző helyiségek funkcionális kapcsolódását. 

Leírásuk alapján pontosan kategorizáljanak különböző szálláshelyeket. 
Rendeljék össze a szállodai munkaköröket a tevékenység struktúrájával. 
Értsék a munkaerő-gazdálkodás és a jövedelmezőség összefüggését, alkossanak konkrét helyzetekben véleményt a 

munkaerő változásának hatásáról. 
Lássák át a szállodás és vendéglátó-tevékenység összefüggéseit, a vendég ellátásával kapcsolatos 

munkafolyamatokat, pontosan ismertessék a reggeliztetés, főétkeztetés, egyéb étkeztetés feladatait, a szobaszerviz és 
más szállodai szolgáltatások funkcióját, a földszinti és az emeleti feladatokat. 

A tantárgyi tevékenységükben feleljenek meg az alapvető magatartási szabályoknak és viselkedési normáknak. 
Marketing: 
A tanulók mutassák be a marketing történetét, szerepét a piacgazdaságban. 
Alkossanak véleményt a marketing magyarországi helyzetéről és változásairól, elemezzék szerkezetét, határozzák 

meg a piaci szereplőket és piactípusokat. 
A marketingmix elemeinek ismerete alapján megalapozottan alkossanak véleményt konkrét termékfejlesztési, 

árképzési, értékesítési helyzetekről, eljárásokról, műveletekről. 
Pontosan határozzák meg a piacszegmentáció fogalmát, konkrét feladatokhoz helyesen válasszanak 

marketingeszközöket. Készítsenek és társaik környezetében alkalmazzanak egyszerű piackutató eszközöket, 
kérdőívet, elemezzék egy adott közeg fogyasztói magatartását. 
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12. évfolyam 

Évi óraszám: 192 óra 

Belépő tevékenységformák 

Kiselőadások a vendéglátás üzlethálózatáról, a vendéglátóüzlettípusok jellemző kínálatáról, egy-egy 
vendéglátóüzlettípusról, azok jellemző megjelenési stílusjegyeiről. 

Egy adott fogadó országba irányuló utazás megtervezése, figyelembe véve a közösen meghatározott feltételeket, 
építve a korábban más tantárgyakban tanult ismeretekre. 

Kutatómunka a környezetvédelem és a turizmus témakörében. 
Internet használatával állítsanak össze turisztikai kínálati elemeket, utazási ajánlatokat, térképezzék fel a 

magyarországi szálláshelyeket. 
Szituációs játékok segítségével ismerkedés a szállodai üzemeltetés különböző munkaköreivel. 
Viselkedési normák és szabályok gyakoroltatása, eladásösztönzés, személyes eladás, kapcsolatszervezés 

módszereinek gyakorlása szerepjátszás formájában. 
Újsághirdetés megfogalmazása, szórólapok, plakátok tervezése. 
Reklámok részletes elemzése. 
Marketingfolyamatok tervezése, vizsgálata (vállalati arculat, komplex reklámterv elkészítése, hatásvizsgálat). 

V endéglátó és turizmusismeretek 

 Témakörök  Tartalmak 
 A vendéglátás és a turizmus 
kapcsolata 

 Kialakulásának és fejlődésének feltételei.  
A vendéglátás és turizmus kapcsolatának fontossága, fejlődésének 
feltételei.  
Turisztikai fogadóképesség fogalma.  
Vendéglátással való összefüggései. 

 A turizmus és a vendéglátás 
résztvevői 

 A turizmust lebonyolító szervezetek.  
Jellemzői.  
Feltételrendszereik. 

 A turizmus és a vendéglátás 
tárgyi és személyi feltételei 

 A turizmus egyes tevékenységeihez kapcsolódó tárgyi és személyi 
feltételek.  
A turizmus feltételeit szabályozó jogszabályok.  
A vendéglátás egyes tevékenységeihez kapcsolódó tárgyi és 
személyi feltételek.  
Tárgyi és személyi feltételekre vonatkozó jogszabályok. 

 A turizmus és a vendéglátás 
piaca és résztvevői 

 Általános jellemzők.  
Kereslet-kínálat-ár összefüggései.  
Piacra ható tényezők.  
Piaci résztvevők feladatai.  
Piaci résztvevők szerepe.  
A jelenlegi helyzet értékelése.  
A piac fejlődését meghatározó tényezők.  
A gazdasági verseny feltételei, területei és sajátosságai. 

 A turizmus és a vendéglátás 
ügyvitele 

 Ügyviteli feladatok.  
Üzleti levelezési szabályok.  
A bizonylat fogalma, fajtái, kiállítási szabályok.  
A forgatókönyv fogalma, fajtái, a készítés szabályai.  
A leltár fogalma, fajtái, a leltározás szabályai.  
Az ellenőrzés fogalma, módjai.  
Az elszámolás, elszámoltatás fogalma, lényege, fajtái.  

 



Széchenyi István Szakképző Iskola 

44 

Szállodai ismeretek 

 Témakörök  Tartalmak 
 A szállodaüzem irányítása és 
vezetése 

 Hotelmenedzsment.  
Vezérigazgató.  
Éttermi igazgató.  
Gazdasági igazgató.  
Értékesítési és marketingigazgató.  
Humánpolitikai vezető. 

 A szállodai tevékenység 
folytatására vonatkozó 
jogszabályok 

  

 A szállodai ügyvitel  A szállodai ügyvitel általános meghatározói.  
Ügyvitel a recepcióban.  
Hoteljournal.  
A foglaltság ellenőrzése.  
A szállodai bevételelszámolás ellenőrzésének rendje.  
Üzleti levelezések.  
Egyéb szálláshelyek ügyvitele. 

 A szálloda gazdálkodási rendje  Gazdasági, pénzügyi és számviteli feladatok.  
A szálloda eredménykimutatása.  
Értékesítési tevékenység.  
A szállodai marketing.  
Egyéb szálláshelyek gazdálkodása. 

 Munkavédelem, 
biztonságszolgálat 

 Munkavédelem.  
Egészségügy.  
Környezetvédelem.  
Biztonságvédelem a szállodában.  
Tulajdonvédelem a szállodában.  

Marketing 

 Témakörök  Tartalmak 
 A marketingkommunikáció 
eszközrendszere 

 A marketing és kommunikáció kapcsolata.  
Eszközei, eszközrendszere. 

 A reklám szerepe, fejlődése  A reklám fogalma, funkciói.  
A reklámcélok, -eszközök fajtái, csoportosítása.  
Vizuális eszközök.  
Auditív eszközök.  
Audiovizuális eszközök.  
Reklámeszközök, reklámhordozók.  
A reklám társadalmi, gazdasági szerepe. 

 Reklám tervezése, szervezése  A reklámszervezés lépései.  
A reklámkampány lebonyolítása.  
Reklámtervezés.  
A reklámhatás vizsgálata. 

 Public Relations (PR)  A PR fogalma.  
Helye a vállalkozás és környezetében.  
PR-eszközök.  
A kapcsolatszervezés folyamata. 

 Imázs, egyedi vállalati arculat  Az imázs fogalma, fajtái, szükségessége.  
Az egyedi vállalati arculat kialakításának fontossága, tartalmi és 
formai elemei. 
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 Idegenforgalmi marketing  Fogalma.  
Marketingkoncepció, marketingcélok. 

 Az idegenforgalmi marketing 
eszközei 

 A piaci szolgáltatás kialakítása.  
Árképzés.  
Piaci munka (kommunikáció).  
Disztribúció. 

 Etika és jog a marketingben  Reklámetika.  
Jogi kérdések a marketingben.  
Versenyszabályozás.  
Jogi előírások.  

A továbbhaladás feltételei 

Vendéglátó és turizmusismeretek, Szállodai ismeretek: 
A tanulók mutassák be a vendéglátás és a turizmus kapcsolatát, az egyes tevékenységek szerves kapcsolatát, ennek 

hatását a piaci lehetőségekre, a turizmus és a vendéglátás résztvevőit, a turizmust lebonyolító szervezetek és 
működésük feltételrendszerét. 

Határozzák meg egy leírással meghatározott terület, körzet turisztikai fogadóképességét. 
Ismerjék a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, tudjanak hozzáférni a tevékenység folytatásához 

kapcsolódó előírások forrásaihoz. 
Ismertessék a szálloda gazdálkodási rendszerét, a szállodai ügyvitel tagolódását, a szobafoglalási rendszereket, a 

foglaltság folyamatos ellenőrzésének módját. 
Érveléssel bizonyítsák a bizonylati fegyelem, az elszámolás és elszámoltatás fontosságát, esetleírásokban, 

feladatokban helyesen alkalmazzák annak szabályait. 
Esetelemzésekben alkossanak megalapozott véleményt jogi, munkavédelmi, rendészeti, vagyonvédelmi, 

környezetvédelmi, egészségügyi kérdésekben, tudjanak érvelni véleményük mellett a szálloda felelősségének 
kérdésében. 

Rendeljék a tevékenységelemekhez a turizmus, a vendéglátás és a szálloda ügyviteli feladatait. 
Készítsenek adott helyzetekben megfelelő tartalmú és formájú üzleti leveleket, adott célra forgatókönyvet. 
Leírás alapján ismerjék fel, nevezzék meg a vezetői munkaköröket, rendeljék hozzá a feladat- és felelősségi 

köröket, a vezetés különböző szintjeinek funkcionális tagozódását, a tevékenységi területeket, az ezekhez kapcsolódó 
döntési szinteket. 

Marketing: 
A tanulók helyesen határozzák meg a reklám, reklámeszköz, reklámhordozó, marketingkommunikáció, PR, imázs, 

arculati stratégia fogalmát, azok szerepét, jelentőségét. 
Teljeskörűen rendszerezzék a kommunikáció közvetlen és közvetett eszközeit, a reklámcélok és -eszközök fajtáit. 
Magyarázzák meg a személyes eladás és fogyasztói magatartás kapcsolatát, ismertessék a személyes eladás 

alapelveit. 
Mutassák be a marketing és a kommunikáció kapcsolatát, eszközrendszerét, a reklám társadalmi és gazdasági 

szerepét. 
Konkrét célokra készítsenek reklámtervet, reklámüzeneteket. 
Esetelemzésekben alkossanak véleményt az eladószemélyzet magatartásáról, tevékenységéről. 
Esetek megítélésében a reklámetikai kódex alapján mondjanak véleményt. 

 

 

 

 

 



Széchenyi István Szakképző Iskola 

46 

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTOS 
ALAPOZÓ GYAKORLATOK  

9-12. évfolyam 

Célok és feladatok 

A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és 
gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a 
pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés 
megalapozására. 

A Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok a közismereti tárgyakra építve fejleszti, 
formálja a tanulók szemléletét, bővíti a tevékenységek körét. 

A vendéglátás tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményező bemutatása és elvégzése 
felkelti a tanulók aktivitását, tapasztalatokat nyújt az alapvető vendéglátó munkafeladatokról. 

Teremtsen alkalmakat, lehetőségeket, feladathelyzeteket a későbbi szakmai gyakorlati tantárgyak elsajátításához 
szükséges képességek, készségek fejlődéséhez, az alapszintű gyakorlottság megszerzéséhez, a tanulási és szakmai 
motiváció fejlődéséhez, megerősödéséhez. Neveljen a körültekintő, pontos, igényes, biztonságos munkavégzésre, a 
szakmacsoport szakképesítéseinek munkaköreiben szükséges tudatos, felelősségteljes szakmai magatartásra. 

Tárja fel a mindennapi élet és a vendéglátás közötti hasonlóságokat és különbözőségeket, mutassa be a szakmák 
sajátosságait, összetettségüket, mutassa be a dolgozók tevékenységét, segítse a tanulókat leendő szakmai szerepük 
kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében. 

A tananyag lehetővé teszi, hogy a termelés és értékesítés összefüggő szolgáltatásként jelenjen meg, bemutatja az 
élelmi anyagokat, megismerteti minőségi jellemzőiket, alkalmat ad a beérkező áruk minőségi és mennyiségi 
átvételének, az ételkészítésnek, a felszolgálásnak a gyakorlására, hozzászoktatja a tanulókat a munkabiztonsági és 
higiéniai szabályok maradéktalan betartása mellett végzett munkához. 

A Gasztronómiai alapismeretek oktatásának célja a tanulók érdeklődésének felkeltése a szakterület iránt a 
vendéglátó-tevékenységek alapjainak megismertetésével. Az oktatás során fontos feladat a tanulók szakmához való 
kötődésének és szakmaszeretetének kialakítása. 

A Viselkedéskultúra oktatásának célja, hogy a hétköznapi viselkedési formákat bemutassa, elemezze az alapvető 
és a szolgáltató szakmákban különösen fontos magatartási, illetve viselkedésformák szerepét, jelentőségét. 
Megismertesse a tanulókkal az ön- és emberismeretet. Fejlessze az empatikus készségeket. 

A Kommunikáció oktatásának célja, hogy a tanulók sajátítsák el és tudatosan alkalmazzák a helyes 
beszédtechnikát, valamint az írásbeli kommunikáció alapszabályait. A személyiségfejlesztés, az egyéni és a szakmai 
sikerek elérésének kommunikációs eszközökkel történő elősegítése. 

Legyenek tisztában az emberi érintkezés kultúrájának fontosságával. Ismerjék meg önmagukat, és sajátítsák el a 
közvetlen és tágabb értelemben vett környezetükhöz való alkalmazkodás képességét. 

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

Fejlesztési követelmények 

A foglalkozások során fejlődjenek a tanulók gyakorlati tevékenységhez szükséges képességei, így különösen az 
ismeretelemző-értékelő gondolkodás, a kreativitás, az önálló tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás képessége. 

Fejlődjenek a tanulók szakmai gyakorlati tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen az 
ismeretelemző-értékelő gondolkodás, az önálló tapasztalatszerzés képessége, a kreativitás, a számítástechnikai 
képességek, alkalmazzák ismereteiket a folyamatok, jelenségek megértésében, magyarázatuk során. 

A gyakorlati tevékenységük során maradéktalanul tartsák be a balesetmentes és biztonságos munkavégzés 
szabályait, fejlődjön munkabírásuk, kitartásuk. 

A tevékenység során szokjanak hozzá a produktív munkavégzéshez, az önálló gyakorlati feladatmegoldáshoz, 
érezzék meg a gyakorlati munka eredményeinek, sikereinek értékét, örömét. 

A tanulók legyenek képesek a tanult műveleteket önállóan is elvégezni, az idejüket beosztani, a munkájukat 
megtervezni, megszervezni, az eszközöket célszerűen és szakszerűen használni, ismerjék meg a felhasznált 
anyagokat, alkalmazott eljárásokat. 
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Munkájuk során fejlődjön vizuális érzékelésük, figyelem-összpontosító képességük, munkabírásuk, 
kézügyességük, finomodjanak mozdulataik, munkavégzésük legyen egyre fegyelmezettebb, pontosabb, törekedjenek 
a hibátlan munkavégzésre, fogadják el annak fontosságát. 

A tevékenység végzése során alakuljon ki bennük a kötelességtudat, felelősségérzet, a társakra is figyelő, 
segítőkész, szabálykövető magatartás, a mások munkájának, eredményeinek, teljesítményeinek tisztelete, 
folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. Ismerjék meg, 
fogadják el és tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges magatartási szabályokat, 
magatartásformákat. 

A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, erősödjön a szakmához, a választott munkához, életpályához 
való kötődésük. 

Értsék meg az ételkészítés kockázatait, érezzék át saját személyes felelősségüket, lássák meg a szakmai 
tevékenységeik mögött az embert és a természetet, tiszteljék ezek értékeit, ismerjék fel és utasítsák el a 
környezetszennyező, természetkárosító tevékenységeket, az ilyen magatartást. 

Tudják megfelelő minőségben elkészíteni a tanult alapételeket, végrehajtani az előkészítő, az elkészítő és a 
befejező műveleteket, a használt élelmi anyagokat szakszerűen és higiénikusan kezelni, előkészíteni. 

Gasztronómiai alapismeretek: 
A tanulók ismerjék meg az eltérő típusú vendéglátóüzletek berendezését, felszerelését, az üzletekben használt 

legfontosabb gépeket. Tudjanak különbséget tenni az eltérő tevékenységet folytató üzlettípusok között. Ismerjék meg 
a vendéglátóüzletek legfontosabb helyiségeit és azok funkciót. Ismerkedjenek meg a vendéglátás alap 
munkafolyamataival és ismerjék a szakma veszélyeit (pl. munkavédelem és baleset-elhárítás szabályai, a higiénia 
területei, a HACCP lényege). 

Viselkedéskultúra: 
A tanulók ismerjék az ápoltság jegyeit, az öltözködési módokat. 
Váljanak képessé a kapcsolatfelvételre, a kapcsolattartásra, a kulturált vitára, az eredményes konfliktuskezelésre. 
Ismerjék meg a korszerű gasztronómia alapjait. Legyenek jártasak az étkezési szokásokban, ismerjék az 

egészséges táplálkozás alapelveit. 
Kommunikáció: 
A tanulók ismerkedjenek meg a kommunikáció fogalmával, a helyes beszédtechnikával, a mondat- és 

szövegfonetikai eszközök helyes használatával. 
Alkalmazzák a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és kapcsolatlezárás kulturált módját, az írásbeli kommunikáció 

legelterjedtebb formáit. 
A tanulók önismeret-fejlesztő gyakorlatok útján tanulják meg a tárgyilagos emberismeret jelentőségét, és 

feltétlenül sajátítsák el a konfliktuskezelés képességét. 

9. évfolyam 

Évi óraszám: 111 óra 

Belépő tevékenységformák 

Gasztronómiai alapismeretek: 
A vendéglátóüzletek bemutatása, típusai. Üzlet és üzem közötti különbségek megismertetése, az eltérő színvonalú 

és tevékenységű üzletfajták bemutatása. Az üzletek belső kialakításának, helyiségeinek megismertetése a tanulókkal. 
Az egyes üzletfajtákban használt gépek, berendezések megismertetése a baleset-elhárítás szabályainak 
elsajátíttatásával. A higiénia fontossága és területei a vendéglátásban. 

A tankonyhai munkarend, a munka- és tűzvédelmi és baleset-elhárítási, higiéniai ismeretek gyakorlatban történő 
maradéktalan betartása. 

Viselkedéskultúra: 
A megjelenéskultúra gyakorlati bemutatása. 
Kapcsolattartás a mindennapokban, a társasági élet speciális lehetőségeinek bemutatása, alkalmazási lehetőségük, 

demonstrálásuk, lehetőleg életközeli helyzetekben. 
Az étkezési kultúra megismertetése, begyakoroltatása. 
A családon belüli viselkedésformák megértése és elfogadtatása. 
A munkahelyi társas klíma bemutatása. 
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Gasztronómiai alapismeretek 

 Témakörök  Tartalmak 
 A vendéglátás üzlethálózata  A vendéglátóüzletek típusai, a vendéglátó üzemek fajtái, jellemzői, 

az üzletek belső kialakítása, helyiség kapcsolatai (pl. étterem, 
cukrászda, söröző, büfé, gyorsétkezőhelyek, cukrászüzem stb. 
megismertetése).  
Az egyes üzletfajták legalapvetőbb berendezési tárgyai, 
felszerelésük, eszközeik, gépeik és balesetmentes használatuk 
szabályai.  
A baleset-elhárítás legfontosabb szabályai és a környezetvédelem 
fontossága. 

 A vendéglátás tevékenysége  Higiénia területei (személyi és munkahelyi), fontossága.  
A HACCP rendszer lényege.  
A vendéglátás fő munkafolyamatainak lényege.  
A mellék munkafolyamatok szerepe az üzleti munkában.  

Viselkedéskultúra 

 Témakörök  Tartalmak 
 Megjelenéskultúra  Testi ápoltság, a mindennapi, a hivatali és az alkalmi öltözködés 

megismertetése, gyakorlati bemutatása. 
 Kapcsolat a mindennapokban  A köszönés, megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, társalgás, vita, 

konfliktusmegoldás fogalmainak bemutatása és begyakoroltatása, 
elmélyítése a kulturált viselkedésben. 

 A társasági élet speciális 
lehetőségei 

 A névjegy és névjegyhasználat, telefonhasználat, dohányzás, 
ajándék, ajándékozás, a társasági élet egyéb lehetőségeinek 
(közlekedés, színház, sport, koncert, túra stb.) bemutatása, 
alkalmazási lehetőségük demonstrálása, lehetőleg életközeli 
helyzetekben. 

 Étkezési kultúra  Gasztronómiai alapismeretek, étkezési szokások, mit hogyan 
együnk, italfogyasztás, alapelvárások megismertetése, 
begyakoroltatása. 

 A családon belüli 
viselkedésformák 

 A szülők és serdülők viszonya, szeretet, megértés, alkalmazkodás, 
konfliktusok a családon belül, családi ünnepi alkalmak elfogadtatása. 

 Munkahelyi társas klíma  Pontos munkavégzés, csoportközi viszonyok, a vezető és beosztott 
viszonya, generációs problémák a munkahelyen, azok kezelése, 
bemutatása.  

A továbbhaladás feltételei 

Gasztronómiai alapismeretek: 
A tanulók tudjanak különbséget tenni az eltérő típusú üzletek tevékenysége és feladata között. 
Ismerjék a vendéglátóüzletek helyiségeit, tudják azok rendeltetését a gyakorlatban. 
Tudják alkalmazni a gépekkel kapcsolatban tanult baleset-elhárítási szabályokat a mindennapi életükben is. 

Legyenek képesek mindig a higiénikus megjelenésre és munkavégzésre. 
Ismerjék a HACCP rendszer fontosságát az EU-hoz való csatlakozás során és tudják a rendszer alapvető előírásait 

alkalmazni. 
Legyenek tisztában a környezetvédelem fontosságával, a vendéglátás és a környezet kapcsolatával. 
Viselkedéskultúra: 
A tanulók ismerjék az öltözködési módokat. 
Legyenek képesek a köszönés, a megszólítás, az ismerkedés és a társalgás jól kifinomult szabályainak ismeretében 

kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra, kulturált vitára, eredményes konfliktuskezelésre. 
Az alkalmazás szintjén tudják a társasági élet speciális területeire vonatkozó viselkedési szabályokat. 
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A tanulók ismerjék a korszerű gasztronómia alapjait. Legyenek jártasak az étkezési szokásokban, ismerjék az 
egészséges táplálkozás alapelveit, a kulturált italfogyasztás szabályait. 

Ismerjék a munkahelyi légkört meghatározó viselkedési szabályokat, a vezető és beosztott munkamegosztásból 
eredő alá-fölérendeltségi viszonyát és a kapcsolatukat meghatározó magatartási szabályokat. 

10. évfolyam 

Évi óraszám: 111 óra 

Belépő tevékenységformák 

Gasztronómiai alapismeretek: 
A vendéglátás tevékenysége és a háztartásokban folyó munka közötti hasonlóságok, különbségek. Beszámolók a 

tanulók családjának étkezési szokásairól, igényeiről. A konyhaművészet, cukrászat kialakulása - történetének 
feldolgozása önálló gyűjtőmunka révén, támaszkodva a korábbi irodalmi, történelmi tanulmányokra. Szakmai filmek 
vetítése a vendéglátás termelő, értékesítő tevékenységéről, a felhasznált nyersanyagokról, fűszerek, ízesítőszerek 
bemutatása. A vendéggel való kapcsolat fontossága. A vendéggel való foglalkozás munkafolyamata. Előkészületi 
munkák az üzletekben a vendég fogadására. 

Kommunikáció: 
A kommunikáció kódjainak gyakorlati példákon keresztül történő elsajátítása. 
Az érintkezés kultúrájának fogalmi tisztázása, kommunikációs technikák begyakorlása. 
Az ön- és társismeret képességének kifejlesztése, az önkifejezés lehetőségeinek megismerése. 
A szakma és kommunikáció kapcsolatának tisztázása, a különböző kommunikációs csatornák bemutatása. 

Gasztronómiai alapismeretek 

 Témakörök  Tartalmak 
 A vendéglátás és a háztartások 
kapcsolata 

 Házhoz szállítás, elvitelre értékesítés-csomagolás, rendezvények 
lebonyolítása az üzleteken kívül (eszközök előkészítése, szállítás 
stb.).  
A tanulók családjának étkezési szokásai, családi receptek, 
hagyományok az étkezésben, főzésben. A konyhaművészet, 
cukrászat kialakulása. 

 Előkészületi munkák a vendég 
fogadásával kapcsolatban 

 Készülődés a konyhán: a termelő tevékenység lényege, anyagai, a 
gépek használata.  
Készülődés az értékesítő térben: az üzlet takarítása, asztalok, székek 
elhelyezése, eszközök előkészítése, az asztalok megterítése stb.  
Különleges alkalmakra történő terítés és a mindennapi terítés 
szabályai, esztétikum és higiénia, szalvéta hajtogatás módozatai stb. 

 "Középpontban" a vendég  A vendéggel való foglalkozás szabályai (a vendég fogadása, 
köszöntése, asztalhoz kisérése, étlap-itallap használat, a rendelés 
felvétele, ajánlás, távozás utáni teendők stb.).  

 

Kommunikáció 

 Témakörök  Tartalmak 
 Az emberi kommunikáció 
alapfogalmainak megismertetése 

  

 A kommunikáció kódjainak 
gyakorlati példákon keresztül 
történő elsajátítása 

 A nemverbális jelek, a verbális jelek, a szóbeli kommunikáció, a 
kommunikációs kapcsolatok, az írásbeli kommunikáció. 

 Az érintkezés kultúrájának  A kommunikációs zavarok, kommunikációs technikák. 
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fogalmi tisztázása, 
kommunikációs technikák 
begyakoroltatása 
 Ön- és társismeret képességének 
kifejlesztése, az önkifejezés 
lehetőségeinek megismertetése 

 Önelemzés, önreprezentáció, önkifejezés, érzések, érzelmek, 
gondolatok kifejezése, a kommunikációs stílusok használata, a 
hatékony, sikeres kommunikáció akadályai, konfliktuskezelés. 

 Szakma és kommunikáció 
oktatásának tisztázása, a 
különböző kommunikációs 
csatornák bemutatása 

 Üzleti kommunikáció mint alkalmazott kommunikáció, üzleti 
tárgyalás, a sikeres tárgyalófél, tárgyalási készségek, tulajdonságok, 
tárgyalási stílus, stratégia, taktika.  

A továbbhaladás feltételei 

Gasztronómiai alapismeretek: 
A tanulók legyenek tisztában a vendéglátás szerepével a háztartások életében. 
Ismerjék a konyhaművészet kialakulását, tudja használni a receptgyűjteményeket. 
Tudjanak csomagolni elvitelre értékesített termékeket, betartva az alapvető higiéniai és szakmai követelményeket. 
Ismerjék az üzletben folyó munkafolyamatokat, legyenek tisztában az alapvető munkaszervezési 

követelményekkel. 
Tudjanak kapcsolatot teremteni a vendéggel és tudják használni azokat az eszközöket, amelyekkel a felszolgálást 

fogják végezni. 
Legyenek képesek önállóan és kreatívan teríteni és előkészíteni az értékesítő teret a vendég fogadására. 
Ismerjék a szakma kialakulásának történetét. 
Kommunikáció: 
A tanulók kommunikációjára legyen jellemző a helyes beszédtechnika, a mondat- és szövegfonetikai eszközök 

helyes használata. 
Tudják alkalmazni a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és kapcsolatlezárás kulturált módját. Ismerjék az írásbeli 

kommunikáció legelterjedtebb formáit. 
A tanulók legyenek tisztában az érintkezés kultúrájának fontosságával, a kommunikációs technikákkal, ismerjék a 

kommunikációs zavarok okait. 
Önismeret-fejlesztő gyakorlatok útján legyenek képesek felmérni a tárgyilagos emberismeret jelentőségét és 

elsajátítani a konfliktuskezelés képességét. 
Önálló tapasztalás útján szerzett ismereteiket használják az üzleti kommunikációban. 
Legyenek képesek megkülönböztetni a tárgyalási helyzetet más kommunikációs helyzettől. Értelmezzék az 

együttműködés és kommunikáció elvét. 
Csoportos foglalkozások alkalmával használják a tárgyalási stílus, stratégia és taktika tanulása során szerzett 

tapasztalataikat. 

11. évfolyam 

Évi óraszám: 74 óra 

Belépő tevékenységformák 

Önálló munkavégzés tankonyhai körülmények között. 
Az egyes műveletek elvégzése bemutatás, magyarázat, szöveges, képi és egyéb ismeretforrások alapján. 
A munkavégzéshez szükséges eszközök, anyagok kiválasztása, előkészítése, használata, tisztítása, egyszerű 

karbantartása. 
A saját munka elemzése, korrigálása, az eredmények ellenőrzése, értékelése. 
Az elvégzett műveletek eredményeinek mérése, elemzése, értékelése, minősítése, a tapasztalatok általánosítása, 

megfogalmazása. 
A munkaműveletek tervezése, szervezése, egyéni és csoportos munka. 
A tanult kémiai, fizikai törvények gyakorlati alkalmazása, a folyamatok, változások magyarázata. 
A tankonyhai munkarend, a munkavédelmi, baleset-elhárítási, tűzvédelmi higiéniai ismeretek gyakorlatban történő 

maradéktalan betartása. 
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 Témakörök  Tartalmak 
 Alapfogalmak  Konyhatechnológiai alapismeretek. 
 Anyaghányad összeállítása. 
Nyersanyagok kiválasztása 

 Zöldségfélék, húsok, szárazáruk, tejtermékek. 

 Előkészítési műveletek  Tisztítás, darabolás.  
Zöldségek, húsok, halak előkészítése. 

 Ételkészítés ételcsoportok 
alapján 

 Sűrítési eljárás, főzés, sütés, párolás.  
Egyszerű levesek készítése.  
Híg levesek, sűrített levesek, különleges levesek, összetett levesek.  
Egyszerű főzelékek készítése.  
Köretek készítése.  
Burgonya, gabona, tészta, vegyes.  
Mártások készítése.  
Francia alap és képzett egyszerű meleg és hideg. 

 Cukrászat  A cukrász szakmával kapcsolatos általános ismeretek. 
 Tanműhely, cukrászüzem 
berendezései és kezelésük 

 Gépek, felszerelések és munkaeszközök bemutatása, használata. 

 Cukrászati alapműveletek. A 
hőbehatás különböző módjai 

 Előkészítés.  
Készítés.  
Lazítás.  
Sütés.  
Kikészítés. 

 Eszközök és nyersanyagok  Eszközök előkészítése.  
Nyersanyagok előkészítése.  
Tej, tejtermékek előkészítése.  
Tojás, tojáspor előkészítése. 

 Állati eredetű zsiradékok. 
Növényi eredetű nyersanyagok 

 Előkészítés. 

 Cukortartalmú nyersanyagok. 
Olajos magvak. Gyümölcsök. 
Egyéb nyersanyagok 

 Előkészítés. 

 Hőbehatás módjai  Sütés a cukrászatban. A sütés célja. A sütés hőfokai.  
Sütés közben lejátszódó változások. Együtemű és kétütemű sütés. 
Gőzös és gőzmentes sütés.  
Hűtés és fagyasztás. 

 Cukrászati félkésztermékek  Gyárilag előállított félkésztermékek és adalékanyagok.  
Főtt és olvasztott cukorkészítmények.  
Gyümölcstöltelékek, tejszínkrémek, tojáskrémek, vajkrémek, tartós 
töltelékek, olajos magvakból készült töltelékek, túrótöltelékek.  

A továbbhaladás feltételei 

A tanulók a rendeltetésnek és a szabályoknak megfelelően használják a gyakorlati munka helyszíneit, a tankonyha, 
cukrászüzem és felszolgálóterem eszközeit, felszereléseit, berendezéseit. 

Pontosan és maradéktalanul ismertessék, fogadják el és alkalmazzák a munkavédelmi, baleset-megelőzési, 
tűzvédelmi és higiéniai előírásokat. 

Tudják ismertetni a szakács, cukrász szakma kialakulásának történetét, az étkezési és ételkészítési szokások 
történelmi fejlődését, változását. 

Tudják ismertetni a gyakorlati munka (ételkészítés, cukrászat) nyersanyagait, legyenek képesek azokat minőségük, 
felhasználhatóságuk szempontjából megítélni. 

Megfelelően végezzék el ételkészítési és cukrász tevékenységük során az előkészítési, elkészítési műveleteket, a 
különböző konyhatechnológiai, hőbehatási műveleteket, megfelelően használják az eszközöket. 

Önállóan készítsenek bizonyos krémeket, töltelékeket. 
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12. évfolyam 

Évi óraszám: 64 óra 

Belépő tevékenységformák 

Tevékenységek, munkaműveletek, munkamozzanatok, eszközök használatának begyakorlása. 
Munkavédelmi, környezetvédelmi, higiéniai, baleset-elhárítási előírások ismertetése, esetek elemzése. 

 Témakörök  Tartalmak 
 Cukrászati kikészítő, befejező 
műveletek 

 Felhasználható anyagok.  
Technológiai eljárások.  
Dekorációs ismeretek. 

 A termelés során felhasználható 
alaptészták: Élesztős tészták 

 Gyúrt, kevert élesztős tészták.  
Élesztős tészta készítése. 

 Omlós tészták  Omlós élesztős tészta, gyúrt omlós tészta, kevert omlós tészta 
készítése. 

 Vajas tészták  Vajas tészták általános jellemzése, felhasználási területük. 
 Felvert tészták  Felvert tészták jellemzése, felhasználási területük.  

Hideg úton készült könnyű felvertek.  
Hideg úton készült nehéz felvertek.  
Meleg úton készült könnyű és nehéz felvertek. 

 Forrázott tészták  Belőlük készíthető sütemények. 
 Hengerelt tészták  Belőlük készíthető sütemények. 
 Formázás  Figurák készítése. 
 Felszolgálás  Az értékesítés folyamata.  

Személyi feltételek.  
Tárgyi feltételek.  
Az értékesítés általános szabályai. 

 Éttermi felszolgálás 
munkafolyamata I. 

 Egyszerű terítés főétkezésekhez.  
Terítés reggelihez.  
Szervizasztal előkészítése.  
Egyéb előkészítési feladatok. 

 Éttermi felszolgálás 
munkafolyamata II. 

 Egyszerű italfelszolgálás gyakorlása.  
Szervírozás gyakorlása.  
Eszközfogások gyakorlása.  

A továbbhaladás feltételei 

A tanulók megfelelő minőségben készítsék el a tanult termékeket. 
Tudják ismertetni, bemutatni a cukrászati termelőtevékenység során felhasználható anyagok fajtáit, az alkalmazott 

technológiai eljárásokat. 
Esztétikusan díszítsék termékeiket. 
Továbbfelhasználásra alkalmas alaptésztákat készítsenek, tudják ismertetni ezek anyagösszetételét, készítési 

eljárását. 
Tésztát formázzanak, figurákat készítsenek. 
Ismerjék meg a vendéglátó-ipari értékesítés alapjait, annak tárgyi és személyi feltételeit. 
Tudják ismertetni az értékesítés általános szabályait. 
Helyesen készítsék elő az eszközöket, végezzék el az éttermi munkafolyamatokat, terítsenek a különböző 

étkezésekhez. 
Megfelelően viselkedve lássák el a pincér feladatát a vendég fogadásával kapcsolatban. 
Tudjanak egyszerű italokat felszolgálni, szervírozni, az eszközöket megfogni. 


