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PREAMBULUM 

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, 

Ember lenni mindég, minden körülményben.” 

(Arany János) 

A nagykőrösi Arany János Református Középiskola  Istennek az Ó- és Újszövetségben kijelen-

tett Igéjére, valamint a Magyarországi Református Egyház által elfogadott hitvallási iratokra, a 

Heidelbergi Kátéra és a Második Helvét Hitvallásra épülő oktatási intézmény. Jézus Krisztus 

evangéliuma számára elkötelezett, az egyetemes és a magyar református egyháztörténelem leg-

kiválóbb képviselőinek szellemi örökségét példaként elfogadó, az emberiségnek a Szentírással 

összeegyeztethető és a közjót szolgáló közös szellemi és kultúrkincsét is magáénak valló ifjú-

ságot nevel és oktat. 

Az Arany János Református Középiskola hitvallásos elkötelezettsége mellett fontosnak tartja a 

hazaszeretet és a Kárpát-medencében, valamint szerte a világban szétszórtságban élő magyar-

sággal való összetartozás érzésének megerősítését. A Gondviselő Isten küldetésként adta ne-

künk, hogy akik a jelenlegi határok között és azokon túl Arany János nyelvén tanulták őt meg-

szólítani, az ifjúság nevelését-oktatását szolgálják. 

Mindebből következik, hogy az Arany János Református Középiskola a felekezeti hűség és az 

ökumenikus nyitottság jegyében, a magyar nemzet iránt elkötelezett, művelt és életvitelében 

igényes nemzedéket igyekszik nevelni Isten dicsőségére. Iskolánk törekszik arra, hogy növen-

dékei Istent megismerő és a világ törvényszerűségei között a tudományok által jól tájékozódó, 

élethivatásukat a tiszta erkölcs szellemében betölteni tudó, kapcsolataikban a legnemesebb em-

beri értékeket kereső, a házasságot és a családot megbecsülő, valamint az életet minden körül-

mények között igenlő emberekké váljanak.  
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Az iskola története 

 „Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő; 

Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben.” 

(Mt 21,42) 

A kőrösi iskolát a reformáció korában alapították. Az oktatás megindulására nincs pontos dá-

tumunk. Elődeink a XVI. század második évnegyedére teszik azt az időpontot, amikor már 

biztosan működött az iskola. Az intézet, – közvetett bizonyítékokra támaszkodva – valamint az 

MTA szakvéleményének kikérésével – 1957-ben ünnepelte fennállásának 400. évfordulóját. A 

református egyház irattárából 1598 óta ismerjük a tanárok névsorát, 1632-től pedig a tanulók 

adatait tartalmazó anyakönyveket. A gimnázium történetének legértékesebb forrása az 1693-

ból származó iskolatörvény, mely 53 pontban írta le a diákok tanulására és magatartására vo-

natkozó kötelezettségeit. 

A nagykőrösi iskola hosszú időn át a debreceni Református Kollégium fiókiskolája volt. Ebben 

az időben egyetlen tanára, ún. rektora volt az iskolának: ő az utolsó éveseket, a tógátus diákokat 

tanította, ők pedig az alsóbb éveseket oktatták. A tanítás nyelve a latin volt, sőt a diákoknak 

egymás között is latinul kellett beszélniük. Az iskola rektorai közül kiemelkedik Hányoki 

Losontzi István, akinek Hármas Kis Tükör című tankönyvét közel száz évig használták hazánk 

iskoláiban. A gimnázium történetének legfényesebb időszaka a szabadságharc bukását követő 

közel tíz esztendő volt. Ekkor tanított itt Arany János és mellette, vele olyan hírességek, mint 

Szász Károly, Salamon Ferenc, Szilágyi Sándor, Szabó Károly, Szigeti Warga János vagy Men-

tovich Ferenc. A tantestületnek Arany korában hét akadémikus tagja volt. Tréfálkozva, de büsz-

kén írja róluk a költő sógorának Nagyszalontára: „… A fél Akadémia Kőrösön lakik.” 

Az iskola régi épülete, ahol annak idején Arany is tanított, a századfordulóra már szűknek bi-

zonyult. Ekkor építették a jelenleg is működő gimnáziumot, ahol 1901-ben kezdődött meg a 

tanítás. Az alapkőbe elhelyezett emlékirat örök útravaló a mának: „Áldja meg Isten azokat, akik 

a jelenben s a jövőben e helyen az igaz tudományt, a bölcsességnek kezdetét: istennek félelmét, 

és a honszeretetet hirdetik és ápolják; áldja meg mindazokat, kik befolyásukkal, vagy segedel-

mükkel fenntartják és vezérlik. Neveljen e főgymnasium a letett szilárd alapoknál szilárdabb 

jellemű, erősebb hitű, Istent, hazát, elöljáróit és felebarátait igaz szívvel tisztelő s az emberiség 

e szent eszméiért élni, halni kész fiakat nemzetségről, nemzetségre.” 1917-ben az intézet fel-

vette egykori tanárának, Arany Jánosnak a nevét. 
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A református iskola huszadik századi történetének legjelentősebb igazgatói Dr. Kovács Lajos 

és Bánóczy Endre voltak. 1948-ban az Arany János Református Gimnáziumot is államosították. 

A református egyház 1993. július elsejével – napra pontosan 45 év után – kapta vissza egykori 

gimnáziumát. Azóta az iskola elkötelezett református szellemiségű intézmény, de a legteljesebb 

nyitottsággal vesz fel tanulói sorába más történelmi egyházhoz kötődő diákokat is. 

A gimnázium 1994 szeptemberében a négyosztályos oktatással párhuzamosan bevezette a hat-

osztályos képzést.2015-ben elkezdte a rendészet és közszolgálat ágazatban a szakgimnáziumi 

képzést. 

Az intézmény rövid bemutatása 

 „…mint a víz mellé ültetett fa…” 

(Jer 17,8) 

A református intézmény ellátja Nagykőrös és környéke középiskolás korú tanulóinak közép-

fokú nevelését-oktatását, fogadva a történelmi egyházakhoz kötődő családok gyermekeit. A 

beiskolázáskor törekszünk a református tanulók többségének biztosítására, ennek érdekében 

folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a környező és a távolabbi települések református gyüleke-

zeteivel. 

Az iskola 4 és 6 osztályos gimnáziumi képzéssel működik. Kiemelten kezeljük a matematika, 

informatika, a biológia, kémia és az idegen nyelvek oktatását. A heti óraszám keretén belül a 

két utolsó évfolyamon a tanulók emelt szinten tanulhatnak két választott tantárgyat. Külső gya-

korlóhelyként biztosítja a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának 

végzős tanárjelölt hallgatói számára az iskolai gyakorlat teljesítését. Külön kérelemre más 

egyetemekről is fogadunk hallgatókat. Az intézet helyi tanterve az OH által kiadott kerettanterv 

alapján készült a szakmai munkaközösségek javaslatával. 
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Az intézmény képzései, felvételi előírásai 

6 évfolyamos képzés: 

Az első idegen nyelv az angol vagy a német. 9-ik évfolyamtól a második idegen nyelvet (angol, 

német, olasz) az iskola határozza meg. Emelt óraszámú képzés 2 választott tantárgyból – a je-

lentkezők létszámától függően – a 11-12. évfolyamon. 

4 évfolyamos általános kerettantervű gimnáziumi képzés: 

Az első idegen nyelv az angol vagy a német. A második idegen nyelvet (angol, német) az iskola 

határozza meg. Emelt óraszámú képzés 2 választott tantárgyból – a jelentkezők létszámától 

függően – a 11-12. évfolyamon. 

4 évfolyamos magasabb óraszámú természettudományos képzés: 

Az első idegen nyelv az angol vagy a német. A második idegen nyelvet (angol, német) az iskola 

határozza meg. Az osztály két csoporttal indul: 

matematika-informatika csoport: 

Az osztály e csoportja a matematika és az informatika tantárgyakat tanulja magasabb óraszám-

ban. 

biológia-kémia csoport: 

Az osztály e csoportja a biológia és a kémia tantárgyakat tanulja magasabb óraszámban. 

 

Felvételi követelmé-

nyek: 

6 évfolyamos 

képzés 

4 évfolyamos 

általános keret-

tantervű képzés 

4 évfolyamos magasabb óraszámú 

természettudományos képzés 

matematika- 

informatika 
biológia-kémia 

Tagozatkód 0001 0002 0003 0004 

Felvehető létszám 30 fő 30 fő 30 fő 15 fő 15 fő 

Hozott eredmények: 

magyar, matematika, 

történelem, idegen 

nyelv tantárgyakból 

5. osztály év végi 

és 6. osztály fél-

évi tantárgyi je-

gyei 

7. osztály év végi és 8. osztály félévi tantárgyi jegyei 

50% 50% 25% 50% 

Központi írásbeli fel-

vételi eredménye  

magyar nyelvből 

25% 25% 25% 25% 

Központi írásbeli fel-

vételi eredménye  

matematikából 

25% 25% 50% 25% 

Szóbeli meghallgatás:  

 

angol vagy német 

nyelvből 
  

biológia és kémia 

tantárgyakból 

SNI, BTMN jelentke-

zők fogadása 
 

Speciális elbírálás 

alapján 
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Sikeres felvételi előfeltételeként a szülő és az intézmény igazgatója megállapodást ír alá, amely-

ben szerepelnek az egyházi iskola szabályai és követelményei, ill. a középiskola által nyújtott 

lehetőségek. Előnyt jelent a felvételkor a református gyülekezethez tartozás és a lelkészi aján-

lás. 

Iskolánkban a hitoktatás a Református Zsinat által elfogadott és kiadott tanterv alapján történik. 

A hitélet elmélyítését célozza a tanulók részvétele a reggeli áhítatokon, a hétkezdő és hónapzáró 

istentiszteleteken, a csendesnapokon, a gyülekezeti alkalmakon és szolgálatokon. Tanulóink a 

hitélet területén konfirmációs vizsgát és fogadalmat tehetnek (a római katolikus vallásúak első-

áldozásban, valamint bérmálkozásban vehetnek részt). 

A hazaszeretetre való nevelést és a hagyományápolást szolgálják az ünnepélyek, a megemléke-

zések és az iskolai rendezvények. Tanulóink részt vesznek a nemzeti ünnepeink alkalmából 

tartott városi és iskolai programokon, valamint az egyházi ünnepeken tartott istentiszteleteken 

és a hozzájuk kapcsolódó rendezvényeken. Törekszünk arra, hogy a diákok azonosuljanak a 

nevelési – tanítási – tanulási célokkal, tudjanak önállóan, vagy ha kell, egymással együttmű-

ködve szerevezetten dolgozni. A református kollégiumok hagyományaihoz híven fokozott fi-

gyelmet fordítunk arra, hogy tanulóink minél alaposabban fölkészülhessenek az egyházi és tár-

sadalmi közéletre. 

Az iskola nyitott a város egyéb köznevelési intézményei, a Kárpát-medence református iskolái 

és gyülekezetei felé. A már kialakult testvériskolai kapcsolatainkat – Kárpátalja, Técső; Szé-

kelyföld, Kézdivásárhely; Erdély, Nagyszalonta; Szászrégen, Hollandia, Haaksbergen; Német-

ország, Espelkamp – tovább kívánjuk erősíteni, és lehetőségeink szerint bővíteni. 

Az iskola az egyházi és állami törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően szolgálatként 

végzi munkáját.  
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Az iskola küldetésnyilatkozata 

„… tegyetek tanítvánnyá minden népet […]” 

(Mt 28,19) 

A református köznevelési intézmény pedagógusai küldetésük felelősségét átérezve a szülők ál-

tal rájuk bízott gyermekeket és fiatalokat korszerű, minőségi oktatással, keresztyén neveléssel, 

tartalmas és célszerű tevékenységrendszerrel formálják. A szülőkkel és a gyülekezetekkel 

együttműködve elősegítik, hogy a fiatalok jól sáfárkodjanak Istentől kapott talentumaikkal, a 

magyar nemzeti kultúrát megbecsüljék és gyarapítsák, hazájukért, családjukért áldozatra készek 

legyenek, egész életükkel Isten dicsőségét szolgálják. 

Küldetése alapján a református intézmény olyan keresztyén közösség, ahol a fiatalokat úgy ta-

nítják és nevelik, hogy ők a hit ajándékának elfogadására vezető ismeretek, élmények és ta-

pasztalatok birtokába jussanak; egyre jobban megismerjék, hogy Kiben és miért hisznek, életük 

zsinórmértékének a Szentírást tartsák, elfogadják református hitelveinket és hagyományainkat; 

tudják, hogy Istennek terve van az életükkel, és erre a Szentlélek teszi alkalmassá őket. 

A Magyarországi Református Egyház köznevelési intézményeinek küldetése, hogy a rájuk bí-

zott gyermekek és fiatalok, Jézus Krisztus parancsolata alapján ismerjék meg a keresztyén élet 

felelősségét, vezetést és útmutatást kapjanak a tanítványság megélésére. 

„… hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek […]” 

(Jn 15,16) 

Forrás: 

https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/04/17/ZSINATI_HATAROZATOK_2018.11.21-22._s.k..pdf, 

84. oldal 

https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/04/17/ZSINATI_HATAROZATOK_2018.11.21-22._s.k..pdf
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Az iskola jövőképe 

„Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, 

szárnyra kelnek, mint a sasok, 

futnak és nem lankadnak meg, 

járnak és nem fáradnak el.” 

(Ézsaiás 40, 31.) 

Egy közel 500 éves nevelési-oktatási múltra visszatekintő intézmény, Magyarország szívében, 

egy 24ezer  fős kisvárosban missziós szerepet tölt be. Missziót a felsőfokú tanulmányokra való 

felkészítésben, az értékközvetítésben, a  személyiségfejlesztésben.  

Olyan iskolát kell ajánlanunk a közösségnek, amely segíti tanulóit eligazodni a sok ellentmon-

dással és feszültséggel teli világban, valamint segít a társadalmi kérdéseket Isten előtti felelős-

séggel, mégis önrendelkező módon kezelni. 

A nevelés és oktatás, a magas színvonalú közösségépítő tevékenység iránti igényességünk nem 

csupán a környezetünk és önmagunk elvárásaiból fakad, hanem az egyház Urától vett megbí-

zatásunkból. A mérce ezért kimondhatatlanul magas. 

Az Arany János Református Gimnázium tovább lát egy- egy iskolai tanév feladatain. 

A rend, fegyelem megőrzése, a tisztelet, egymás iránti megbecsülés, korszerű és használható 

tudás megszerzése kell, hogy motiválja diákjainkat. 

Célunk, hogy olyan igényes környezet, igényes magatartás, világlátás jellemezze őket, amellyel 

az emberi életvitel egy magasabb szintjét legyenek képesek megélni. 
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1. NEVELÉSI PROGRAM 

1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, 

céljai 

„A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet,  

 jó cselekedet mellé  tudományt.” 

(2 Pét 1,5) 

A szolgálat eszméje az alapja mindennek, ami iskolánkban történik. Ez a magatartás az elisme-

rés nélkül másokért vállalt munkálkodást jelenti. Isten ajándékának tekintjük a gyermeket és 

adottságait, valamint azt a lehetőséget, hogy – a családdal együtt – formálhatjuk a ránk bízott 

fiatalokat, segíthetünk a bennük rejlő képességek, lehetőségek kibontakoztatásában. 

ELKÖTELEZETTSÉG – MŰVELTSÉG – IGÉNYESSÉG 

Alapvető nevelési célunk, hogy tanulóinkat művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyete-

mes emberi értékek tisztelőivé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgá-

raivá formáljuk, akik készek az öröklött és jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni és köz-

vetíteni. 

Elkötelezettség 

Református gimnáziumunk múltjához és szellemiségéhez kötődően nevelőmunkánk a keresz-

tyén erkölcsi tanításokra épül. Alapfeladatunk a keresztyén értékek közvetítése. Református 

keresztyén iskolánkban minden tantárgy tanításakor abból kell kiindulnunk, hogy e világban 

életünk minden idejében Istent kell szolgálnunk és Őt kell dicsőítenünk. Minden tanításunkban 

a Szentírás az iránymutató. Isten szavának ismerete lelkünk és lelkiismeretünk legfőbb formá-

lója. Református középiskolánk nevelése abban áll, hogy előkészíti és elősegíti Isten Igéjének 

és a Szentléleknek a munkáját. Isten Lelke szolgálatunk során egyre több növendékünk újjá-

születését munkálja, lelki növekedésükhöz minden segítséget meg kell adnunk. Református is-

kolánk keresztyén közösség, így alapvető feladata, hogy életformáló örömhírt, evangéliumot 

hirdessen. 
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A hit Isten ajándéka, ami hallásból van, ismeretre, élményre, tapasztalatra épül. Akik még nem 

indultak el a hitbeli úton, azok számára is szeretettel biztosítjuk az örömhír érzelemmel és ér-

telemmel való befogadását. Intézetünkbe várjuk azokat is, akik nincsenek megkeresztelve. A 

hitre jutás lehetőségét szeretettel felmutatjuk számukra, hitben járásra azonban senkit sem 

kényszerítünk, mert az Isten kegyelmi ajándéka. Igéje megszólító, életet formáló és gondolko-

dást megváltoztató Ige, akik türelemmel kérik Tőle, azoknak meg is adja. 

Hitbeli nevelőmunkánk során felkészítjük tanítványainkat annak a küldetésnek a betöltésére, 

amelyre Isten elhívta őket. Az iskola református szellemiségének formálásában és erősítésében 

a legtöbb teendő a vallástanárokra hárul, akiket a tantestület valamennyi tagja segíti munkájuk-

ban. 

Református gimnáziumunk magyar nemzeti iskola. Kötelességünk ápolni anyanyelvünket és 

nemzeti hagyományainkat, hogy végzett növendékeink magyar hazánk és nemzetünk elkötele-

zett, hűséges és áldozatra kész tagjaivá váljanak. Iskolánk a nemzeti kultúra időtálló értékeit 

közvetíti  

történelmében és nyelvében, erkölcsében és értékrendjében, tananyagában, módszereiben, testi 

nevelésében és tanárainak, illetve diákjainak viselkedéskultúrájában. 

A Mindenható az embert  állította a teremtett világ gazdájául, ezért tanulóinkban ki kell alakí-

tanunk a felelősségérzetet önmaguk, családjuk, hazájuk és az őket körülvevő teljes természeti 

és társadalmi környezet iránt egyaránt. 

Református tanulóinkat egyházunk hitvalló tagjaivá, nem református tanulóinkat – vallásuk 

szabad gyakorlásának biztosítása mellett – saját felekezetük és a református egyház értékeinek 

megbecsülésére kell nevelnünk. 

Műveltség 

Református iskolánk tanulni vágyó diákjai számára biztosítja a képességüknek megfelelő tu-

dásanyagot, felkészíti őket a választott szintű érettségi vizsgára és a továbbtanulásra, valamint 

a szakmai képzés magasabb fokú megkezdésére. Olyan tanítási módszereket alkalmazunk, 

amelyek hozzásegítik tanulóinkat az életkori sajátosságaiknak megfelelő önálló gondolkodás-

hoz, tanuláshoz és kritikai képességeik fejlesztéséhez. Kötelező, egységes képzés keretében a 

tanulók elsajátítják a gimnáziumi alapismereteket, majd a differenciált képzés után a tanulmá-

nyaikat érettségi és szakmai vizsgával zárják le. A megbízható tudás megszerzésével önálló, 
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kritikus gondolkodású és ítélőképességű, kiművelt, felelős, helytállásra kész fiatalokat bocsá-

tunk ki hazánk épülésére. Az elsajátított műveltségi anyag az örök értékekre támaszkodva ki-

egyensúlyozott, élhető emberi életre indítja növendékeinket. 

A tanulók középiskolai tanulmányaik befejeztével és a továbbtanulás,  a továbbképzések során 

is megértik és elfogadják az egész életen át tartó tanulás fontosságát és szerepét. 

Igényesség 

Tanulóink akarati tulajdonságai és erkölcsi szokásai az iskolai nevelés folyamatában alakulnak 

ki. Támaszukat és szilárdságukat a református szellemiségünkből fakadó erkölcsi tudatosság, 

az érzelmek és a meggyőződés biztosítják. A jellem nevelése meghatározza a személyiség ke-

resztyén erkölcsi értékrendjét, igényességét az élet minden területén. Gyümölcséről ismerjük 

meg a fát, és a fa érleli meg és igazolja a maga gyümölcsét. Cselekedeteink megítélik jellemün-

ket, jellemünk igazolja cselekedeteinket. Célunk, hogy kialakítsuk és megerősítsük fiataljaink-

ban a felelősségtudatot saját cselekedeteikért és azok következményeiért, elmélyítve bennük a 

szavahihetőség, a megbízhatóság, a becsület és a tisztesség erényét. Felkészítjük őket az önma-

gukkal és környezetükkel szembeni igényes, felelősségteljes emberi életvitelre. 

Az általános és szakmai oktatás megteremti a tudásnak és a készségnek azt a bázisát, amelyek 

birtokában a tanuló az ismeretelsajátítás körülményeitől eltérő környezetben is tudását és ké-

pességeit felhasználva cselekszik, mert rendelkezik a megfelelő képességgel. Célunk, hogy fi-

ataljainkban megerősítsük a tudás iránti vágy, a munka szeretete, az igényesség és a szakszerű-

ség fontosságát. 

Nevelő munkánk során az önmegvalósítás önző, az irgalomról, részvétről és felelősségről meg-

feledkező elvével szembe kell  állítanunk a szolgálatra való nevelést, amelynek tükröződnie 

kell az iskola mindennapi életében: 

a testület tagjainak egymáshoz való viszonyában, 

a tanárok és tanulók kapcsolatában, 

a tanulók egymás közötti magatartásában, 

az iskola és a szülők közötti, valamint a közvetlen és a tágabb környezettel való együttműködő 

kapcsolat területén. Arra kell törekednünk, hogy az alá- és fölérendeltségi viszony helyett egy-

másban az Isten által a maga helyére rendelt szolgatársat lássa az iskola valamennyi növendéke 

és dolgozója. 
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A hitbéli elkötelezettség mellett valamennyi tanuló számára biztos erkölcsi alapokat kell ad-

nunk, amelyek az iskola elhagyása után is képessé teszik őket a személyiség építésére, formá-

lására. 

1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, 

eljárásai 

„Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, 

fedj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.” 

(2Tim 4,2) 

A nevelés eszközei, eljárásai, módszerei, valamint a folyamat egymással összefüggő és egymást 

feltételező elemei a kitűzött nevelési célok megvalósítását szolgálják úgy, hogy 

 igazodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez; 

 igazodnak a nevelők személyiségéhez, pedagógiai kulturáltságához, felkészültségéhez, ve-

zetői stílusához; 

 igazodnak a mindenkori helyzetekhez és azok tartalmához; 

másrészt mivel nincs egyforma helyzet, diák, pedagógus, ezért a nevelési módszereket úgy kell 

megválasztani, hogy azok a leghatékonyabban szolgálják a célok megvalósítását. Minden ne-

velési helyzet más-más módszer alkalmazását igényli.  

Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a nevelő-ok-

tató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött szerepük 

alapján csoportosítsuk.  

 A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: meggyőzés, példa, példakép állítása, 

példakövetés, bírálat, önbírálat, beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás, előadás, vita. 

 A tevékenység megszervezésének módszerei: követelés, megbízás, ellenőrzés, értékelés, já-

tékos módszerek, gyakorlás.  

 A magatartásra ható ösztönző módszerek: ígéret, helyeslés, biztatás, elismerés, dicséret. 

 Nyelvi eszközök: A nevelés egyik nagyon fontos eszköze, amelyben mindkét fél aktívan 

részt vesz. Tartalmát tekintve lehet szabad vagy irányított beszélgetés, szervezettsége alap-

ján lehet spontán vagy tervezett, formája alapján pedig egyéni vagy csoportos. 

 Nem nyelvi eszközök: Az információközlés azon módja, amikor nem nyelvi eszközöket al-

kalmazunk: arckifejezés (mimika, tekintet), mozdulatok, gesztusok, egyéb jelzések. 
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 Minták, technikák: Ezeket a tanulók a felnőttektől tanulják el, kezdetben a családban (gyer-

mekkori beidegződés), majd az iskolai közösségben. Ezért nagyon fontos, hogy a diákok 

milyen mintát kapnak otthon és az iskolában. 

1.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A szív az élet forrása. Az ember személyiségének középpontjában a „hitbeli meggyőződés” áll. 

Személyiségünk hitbeli alapja irányítja az élet minden területét, az erkölcsit, az érzelmit és a 

gondolatit. Középiskolánk nevelési céljai között kiemelt szerepet kap a jellemnevelés és a sze-

mélyiségformálás. Növendékeinket a minden körülmények közötti igazmondásra, nyílt, őszinte 

viselkedésre neveljük. Feladatunk a hitre való előkészítés, az igaz, keresztyén erkölcsre nevelés. 

Ifjúságunk jellemét meghatározza az erkölcsiség, a fegyelmezettség és a mértékletesség. Neve-

lésünk kiterjed a tanulók életcéljának, hivatástudatának és a társadalomban rájuk váró szerep-

nek a felismerésére. Törekszünk arra, hogy növendékeink tanulmányaik során és azt követően, 

a ma jellemző gyökértelen szellemű gondolkodással szemben, tiszta nemzettudattal tudjanak 

dönteni. A társadalmi különbségek felerősödése között is maradjanak meg felebarátnak, a val-

lástalanság és a szektásság fölé emelkedve éljenek hitvallásosan.  

A mindennapokat jellemző közöny légkörében józan ítélőképességgel nyilatkozzanak meg, a 

lelkiismeretlen és szabados életszemlélettel szemben a keresztyéni értékek megtartásával élje-

nek.    

Iskolánk a világ (és abban a mi helyzetünk) ismeretére és szeretetére, Isten szolgálatára, a re-

formátus keresztyén ember egyetemes életfeladatára igyekszik nevelni ifjúságát. Református 

intézményünk nevelésére az egységes személyiségfejlesztés a jellemző, célja pedig az egészsé-

ges test, az önálló szellem és a nemes, tiszta jellem kialakítása, hiszen ifjúságunk helytállása 

kiteljesedésében valósulhat meg. Iskolánk nevelésében elkerüli az egyoldalúságot, és törté-

nelmi hagyományaihoz híven a református lelkiségben láttatja azt az erőforrást, melyből a ta-

nulók és a tanárok meríthetnek. Ez különböztet meg bennünket a más jellegű iskoláktól. Cé-

lunk, hogy minél többet használjunk református voltunkban is magyarságunknak, magyar nem-

zetünknek. 

Feladatunk az értelmi képességek, valamint az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

kialakítása és fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása és a kulcs-
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kompetenciák fejlesztése a tanítás során kiemelkedő szerepet kap az ismeretátadásban, és a kí-

sérleteken alapuló tanulásban, emellett a csoportos tanulás módszereinek kialakításában döntő 

fontosságú. A kulcskompetenciák fejlesztése a Nemzeti alaptanterv alapján történik. 

Anyanyelvi kommunikáció - Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja az érzések és ér-

zelmek valamint a gondolatok kifejezését és értelmezését szóban és írásban történik, valamint 

a helyes és kreatív nyelvhasználat az élet minden területén előjön, ilyen például a család, iskola, 

társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek és más mindennapi tevékenységek során.  

Idegen nyelvi kommunikáció - Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció 

elemei a következők:, gondolatok, fogalmak, tények, érzések és vélemények megértése, minél 

jobb mind szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és 

kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül fontos:  az oktatás és képzés, munka, családi 

élet és szabadidős tevékenységek felmérve az egyén szükségleteit. 

Matematikai kompetencia - A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejleszté-

sének és alkalmazásának azon képessége, amely felkészíti  az egyént a mindennapok problé-

máinak megoldására is. E kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékeny-

ségek éppúgy fontosak, mint a tanult ismeretek. A matematikai kompetencia magába foglalja a 

matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását mind használatát, a mate-

matikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, grafikonok/táblázatok), valamint ezek al-

kalmazását.  

Természettudományos és technikai kompetencia - A természettudományos kompetencia kész-

séget és képességet jelent arra nézve, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználá-

sával és alkalmazásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az 

ember és a rajta kívül az egész természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folya-

matokkal kapcsolatban, magyarázatokat adjunk és  előrejelzéseket tegyünk ezen keresztül. E 

kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység által fellépő megértését és az ezzel kap-

csolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 

Digitális kompetencia - Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológi-

áinak önálló és kritikus használatát, az információ megkeresését, alkalmazását és feldolgozását, 

a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. 

A tanulók digitális kompetenciafejlesztését 5 kiemelt területen végezzük: 
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Információ és adatismeret: 

az internetes keresés, adatfeldolgozás képessége, az információk begyűjtése , mérlegelése 

és értékelése. 

Informatika órákon a hatékony keresést és álhírek felismerését gyakoroltató feladatokon 

fejlesztjük. 

Kommunikáció és kollaboráció: 

ezt a képességet fejlesztjük a tanórán a kooperatív módszerek, csoportmunka használatával. 

Az internet etikus ismeretére és használatára, az online kommunikáció normáira osztályfő-

nöki órán, nyelvtan órán térünk ki és más órákon is alkalmazzuk. 

Tartalomelőállítás 

Az alapvető irodai programok használatán túl a szerzői jogok kérdése és a kódolás alapjai 

is ide tartoznak. 

Biztonság 

Fejlesztjük az eszközök biztonságos használatát, a kártékony kódok és vírusok elleni vé-

delmet valamint különös figyelmet fordítunk a személyes biztonság és személyes adatok 

védelmének kérdésére is. 

Problémamegoldás, azaz mennyire sikeresen tudnak a diákok számukra felmérni a helyzeteket 

informatikai eszközök segítségével és azokra megoldást találni. Ennek fejlesztésében segít, ha 

az alapvető problémamegoldó készséget fejlesztjük, elsődlegesen olyan problémahelyzetekkel, 

problémafeladatokkal, amelyek megoldási sémáját nem tanulták korábban. Az informatikai 

problémamegoldás fejlesztéséhez az informatika tantárgyban olyan feladatokat használunk, 

melyek megoldása ilyen megközelítést kíván. 

Hatékony, önálló tanulás - Minden műveltségi területen az önálló, hatékony tanulás azt jelenti, 

hogy az egyén képes legyen kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és cso-

portban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást. Ez egy-

részt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és beépülését jelenti, valamint útmutatások ke-

resését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előze-

tes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja 

a mindennapi életben és a  tanulási és képzési folyamataiban is. 

Szociális és állampolgári kompetencia - A szociális és állampolgári, értékorientációs, szemé-

lyes kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti 
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elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az 

egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszí-

nűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tudja oldani. Az állampolgári 

kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a 

demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan tudjon részt venni a közügyekben. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia - A kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben - így a munkahelyén is - abban, hogy meg-

ismerje tágabb környezetét, és képes legyen felkínált lehetőségeket felismerni és azokat meg-

ragadni. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, va-

lamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi 

azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek so-

rán majd szüksége lesz. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség - Az esztétikai-művészeti tudatosság és ki-

fejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve, élmények, elképzelések és 

érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését, mely minden műveltségterületen jelent-

kezik. Olyan képességek tartoznak ide, mint a műalkotások és előadások elemzése, a művészi 

önkifejezés, a saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben 

rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és azok kiaknázása. 

Az erkölcsi nevelés 

Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 

Minden iskolának gondoskodnia kell arról, hogy a tanulói elsajátítsák az alapvető erkölcsi nor-

mákat, kompetenciákat. 

Intézményünkben valamennyi tanítási óra az erkölcsi nevelés színhelye. A keresztyén közössé-

günk erkölcsi értékei a mindennapi életünk része. A hittan órák tananyagában is kiemelkedő 

szerepet kap az keresztyén és keresztény erkölcsi nevelés. 

A tanulók nemzeti és állampolgári nevelése 

Feladatunk a szülőhely és a haza múltjának és jelenének széleskörű megismertetése. A nemzeti 

kultúra megismertetése, a nemzeti hagyományok, emlékeink tisztelete, ápolása, megbecsülése. 

Magyarságtudatukat megőrizve és erősítve váljanak európai polgárrá. Szűkebb és tágabb kör-

nyezetük történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárása, ápolása, az 

ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre ösztönözni. A hazaszeretet érzésének feléb-
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resztése. Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés fel-

keltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenysé-

gekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. Segítsük a tanulók aktív keresztyén 

magyar állampolgárrá válását. Ehhez ismeretek, képességek és megfelelő motiváltság szüksé-

ges. 

A társadalomismeret órák szerves épülnek be a nevelési feladat megvalósításába.  

A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése 

Feladatunk az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontossá-

gának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommu-

nikáció elsajátítása. Kiemelt figyelmet igényel az együttműködés és a bizonytalanság kezelés-

ének képessége. 

Osztályfőnöki órákon, valamint a hittanórákon belül erősítsük meg ezeket a nevelési feladato-

kat.  

A tanulók munkára nevelése 

Feladatunk az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására 

és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. Az iskolának átfogó 

képet kell adnia a munka világáról.  Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 

biztosítani, melyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyülhesse-

nek az érdeklődésüknek megfelelő területeken. 

Valamennyi tanóra része a munkára nevelés, iskolánk szabadidős programjaiban is lehetőség 

nyílik erre valamint a közösségi szolgálat teljesítésének során.  

A tanulók technikai - természettudományos nevelése 

Feladatunk a mindennapi élet technikai hátterének megismertetése, a működési folyamatok el-

veinek megismertetése. A természeti jelenségek, a közvetlen és tágabb életterünk természeti 

folyamatainak értelmezése. 

A tanulók testi nevelése 

Feladatunk a tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. 

Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészségvédelem és az egészséges életmód fon-

tosságának tudatosítása, és ezen igényük iránti kialakítása. Az egészséges életmódra nevelés a 

betegségek megelőzésének módjára és az egészséges állapot örömteli megélésére, a harmoni-

kus élet értékként való fontosságára nevel. A gyermekeket fel kell készíteni arra, hogy saját 
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életükben életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozzanak, egészséges életvitelt alakít-

sanak ki, és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogya-

tékos emberek iránti elfogadó, és segítőkész magatartást. 

A mindennapos testnevelés keretein belül több sportágat megismerhetnek a tanulóink.  

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztés 

Feladatunk hogy elő tudjuk segíteni  a tanuló szellemi fejlődését, készségeinek optimális ala-

kulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, valamennyi tudásterület megfelelő 

kiművelését. Az önismeret és énkép kialakulásának segítése, az értelmi és érzelmi oldal egész-

séges arányának kifejlesztésére törekvés. A szorgalom, a kitartás, a céltudatosság, az elkötele-

zettség kialakítása: a folyamatos önfejlesztés belső igényének kialakítása. A tanuló segítése, 

hogy képessé váljon érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés ké-

pességének, az empátiának gyakorlására, valamint a kölcsönös elfogadásra. Fontos a társkap-

csolatok, ismeretek (szociális kompetencia), a kulturált magatartás és a kommunikáció elsajá-

títása. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Feladatunk a nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely 

nem irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más 

nyelvi-vallási etnikumok diszkriminációjára. A szülőföld otthon, lakóhely, a haza és népei meg-

ismerésére, megbecsülésére nevelő ismeretek elsajátítása, egyéni és közösségi tevékenységek 

gyakorlása. 

Ehhez hozzásegít a Határtalanul pályázatokon való részvétel, osztálykirándulások szervezése. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Feladatunk aktív állampolgárságra nevelés, ezen belül fontos a konfliktuskezelés és együttmű-

ködés képessége, melynek szerves részét képezi az egészséges nemzeti öntudatra való szocia-

lizálás. 

A társadalomismeret órák, osztályfőnöki órák keretén belül történik. 

Fenntarthatóságra, környezettudatosságra való nevelés 

Feladatunk a környezettudatos magatartás, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál, 

annak elfogadtatása, hogy a természeti erőforrásokat a tanulók tudatosan, takarékosan és fele-

lősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel tudják használni. A tanulók igényévé váljon 

a természet és szűkebb környezetük megóvása. Ismerjék meg a hosszútávon fenntartható élet-

mód gyakorlati fogásait. 
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Közvetlen és tágabb környezetünk értékeinek, sokszínűségének megőrzésére, gyarapítására kö-

zösségi szolgálatba való bekapcsolódás. 

A társadalomismeret órák és a közösségi szolgálatokon valósul meg ez a nevelési feladat. 

A testi és lelki egészségre nevelés és családi életre nevelés 

Feladatunk a testi és lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb foglalkozások során az egész-

ségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a komplex intézményi mozgásprogram-

mal) koherensen jelenik meg, a gyakorlatban a fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, 

és a tehetséggondozásra épül. A nevelés feladata a családi közösségek megbecsülése és a har-

monikus családi minták közvetítése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a fiataloknak 

a majdani felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben fel-

merülő konfliktusok kezeléséről. 

Az osztályfőnöki órák, hittan órák és az iskola lelkipásztora valamint szociális munkása segíti 

a nevelési feladat megvalósulását. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntességre nevelés 

Feladatunk amunka fontosságának és megbecsülésének tudatosítása. Az iskolában létrehozott 

szellemi és anyagi javak megbecsülése, a mindennapos elvégzett tevékenységek gyakorolta-

tása, a csoportmunkában való részvétel képességének és a projektszemléletnek a fejlesztése. 

Tanulóinkban a szociális érzékenység és a segítő magatartás fejlesztése. 

Médiatudatosságra való nevelés 

Feladatunk a belső késztetés és a biztos esztétikai értékítélet kialakítása. A tanulók ismerjék 

meg és értsék meg, hogy milyen összefüggés van a média, a pénz és a társadalomi folyamatok  

között, tudják értelmezni a látottakat és hallottakat, alakuljon ki kritikai beállítódásuk. Tudjanak 

ismereteket szerezni az adatbiztonsággal, a jogtudatossággal, és a függőséggel kapcsolatosan. 

Az osztályfőnöki órák témakörei mellett a Mozgókép kultúra és médiaismeret tantárgy keretein 

belül is megvalósul a nevelési feladat. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Feladatunk a tanulókban tudatosodjon saját felelősségük a tisztességes munka, az ésszerű fo-

gyasztás területén, tudjanak mérlegelni és dönteni. Ismerkedjenek meg a vállalkozások során 

felmerülő kockázati tényezőkkel és veszélyekkel, azzal, hogy a pénzt hogyan fektethetik be, és 

ehhez kitől kérjenek információkat. 

A társadalomismeret tantárgyon belül oktatott vállalkozói és pénzügyi ismeretek modul keret-

ében valamint a Pénz7 projektnapok keretében valósul meg. 
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Pályaorientáció 

Feladatunk átfogó ismeretek szerzése és betekintés a munka világába, az életkoruknak és tudá-

suknak megfelelő lehetőségek megismerése több csatornán keresztül és a felsőoktatási intéz-

mények által szervezett nyílt napok segítségével. Felkészítés az egyéni képességek, pályaalkal-

masság felmérésére és elfogadására, a jövőbeli felelősségvállalásra. Az együttműködéssel, a 

segítéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos tevékenységek gyakorlása, magatartás-

módok és azok kezelésének fejlesztése. 

Intézményünkben évente pályaorientációs napot tartunk, amely ellátja ezt a feladatot.  

Kiemelt feladataink: 

 az iskolarendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő hozzáférés és 

esélyegyenlőség biztosítása. 

 tanulóink számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, melyek a társadalomba 

való beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és az önmegvalósításhoz szüksége-

sek. 

 fel kell készítenünk a tanulókat a sikeres felsőoktatási felvételire, az önálló ismeretszer-

zésre,  

 biztosítjuk az egyéni képességek kibontakozását a programokban, az órai munkában és 

a tanórán kívüli tevékenységekben: érettségi előkészítők, szakkörök, kirándulás, media-

team stb. 

 a tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések felismerésének fej-

lesztése osztályfőnöki órák, iskola által szervezett programok, tantárgyak elsajátítása 

során. 

 tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal az egyéni képességek kibontakozásá-

nak támogatása. Különböző tanulási módszerekkel való megismertetés egyéni képessé-

geik alapján. 

 a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzetek te-

remtése. 

 ismert és elismert személyiségek által követésre méltó példák felmutatása. 

 konstruktív, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező, alkotó (kis) közösségek 

létrehozása, ahol a tanulók a közösségben való élet során fejleszthetik önismeretüket, 

együttműködési készségüket, akaratukat, segítőkészségüket, szolidaritásérzésüket, em-

pátiájukat. 
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 szociális hátrányoknak csökkentésére irányuló törekvés. 

Ezek függvényében gimnáziumunkban a személyiségfejlődés megteremtéséhez a következő 

módon járulunk hozzá: 

 A leendő tanulóinknak felvételi előkészítő tanfolyam. 

 Kezdő osztályok számára csapatépítő tábor megszervezése (Csömöte-csörte), közös ki-

rándulás ősszel (Mátrai „Csúcs”-túra) 

 Adománygyűjtések Pl.: Kárpát-medencei református gyülekezetek számára 

 Gyülekezeti kiszállások  

 Adventi vásár- a nagykőrösi gyülekezet részére. 

 Közösségi szolgálat megszervezése. 

 HATÁRTALANUL! program  

 Testvérvárosi cserediákprogram  

 Csendesnapok  

 Diáknapok a 11. évfolyamosok kampányával 

 Média-team 

 Témahetek: Pénz7, Fenntarhatósági Témahét 

 Pályaorientációs hét 

 Tehetséggondozó tevékenységek- szakkörök, versenyek, Kistérségi vetélkedő megren-

dezése  

 Énekkar 

 Sportkörök 

1.4 A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

Az AJRG egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségneve-

lési útmutatására épül, mely szerint az egészségfejlesztő iskola elősegíti, hogy az iskola az élet, 

a tanulás és a munka egészséges színtere legyen, és arra törekszik, hogy folyamatosan fejlessze 

környezetét. 

Az egészségfejlesztés olyan változatos formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási tevé-

kenységek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket 
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bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű 

egészségnevelés cselekvő tevékenység. 

Az iskolai egészségfejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást sze-

rezhessenek személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és 

felhasználni tudó, egészséges életvitelhez.  

A tantestület a szülőkkel és a tanulókkal, szakmai ellenőrzés mellett egészségfejlesztő cé-

lokat irányoz elő.  

Minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének védel-

mét, az egészségfejlesztését és az eredményes tanulást.   

 Segíti az egészséges életmód és táplálkozás megvalósítását és az egészséges környezet ki-

alakítását. 

 Biztosítja tanulóinak a mindennapi testnevelés/testedzés lehetőségét. 

 Elősegíti a tanulók érett ifjúvá válását a művészetek személyiségfejlesztő hatásának alkal-

mazásával (ének, tánc, rajz, népi játékok stb.); 

 Egyéb területek témáit bekapcsolva: a környezeti, a médiatudatos, fogyasztóvédelmi, bal-

esetvédelmi és családi életre nevelés területeit magában foglaló egészségfejlesztési foglal-

kozásokat szervez. 

Az egészségfejlesztés fő irányai, területei és módszerei 

1. A testi (szomatikus) egészségfejlesztés: 

 a testkultúra mozgásanyaga (testgyakorlatok, testnevelés, sport, rekreáció); 

 a higiéniai körülmények preventív hatása; 

 rendszeres életvitel, egészséges táplálkozás, több mozgás; 

 a napi rend strukturálása. 

2. Lelki (pszichikai) egészségfejlesztés: 

 testi és lelki egészség összefüggése (test-lélek egysége, egészségpszichológia, mentális 

higiénia); 

 egészségértelmezés; 

 az egészség kiterjedése: fizikai, mentális érzelmi személyiséggel kapcsolatos, társadalmi; 

 személyiség struktúra és lelki egészség (kognitív, affektív, szenzoros és motoros);  

 személyiségtípusok, testi és lelki egyensúly; 
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 család, társas kapcsolatok, környezeti hatások. 

3. Erkölcsi egészségfejlesztés értékmegvalósítás, érték hierarchia: 

 erkölcs és jellem meghatározása; 

 a sport és testnevelés jellemformáló hatása; 

 a keresztyén erkölcs egészségfejlesztő irányai: 

 közösségi célok 

 emberi kapcsolatok 

 egyéni értékek 

 munkaszeretet 

A rendszeres egészségfejlesztés a tantestület, a szülők és a tanulók együttműködésével, vala-

mint az iskola környezetében működő civil szervezetek bevonásával biztosítja, hogy a teljes 

körű egészségfejlesztés az iskolai képzés során megvalósuljon.  

Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embert arra, hogy saját egészségét 

felügyelje és megőrizze. Az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul: 

 az egészséges táplálkozás, 

 a szabadidő aktív eltöltése,  

 a mindennapos testmozgás,  

 a személyi higiéné,  

 a lelki egyensúly megteremtése,  

 a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása,  

 a családtervezési módszerek,  

 az egészséges és biztonságos környezet kialakítása,  

 az egészségkárosító magatartásformák elkerülése,  

 a járványügyi és élelmiszer biztonság megvalósítása. 

Tanórai foglalkozások 

Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez. Ezekre a helyi tanterv 

tervezése során külön figyelmet kell fordítani.  

Egészségügyi szűrővizsgálatok 

A védőnő és a gyermekorvos a komplex szűrővizsgálatokat végez az osztályokban.  A korai 

szűrés megelőző tevékenységként feltárja az egészségi problémákat (pl. túlsúlyos személyek, 

magas vérnyomással élők, alkoholbetegek gyerekei stb.). A konkrét veszélyhez kapcsolódó 
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életmód-változtató programokat javasolnak a szakemberek. Ezek elfogadását és követését elő-

segíti az a társas környezet, amelyben a programok zajlanak.  

A másodlagos prevenció körébe tartozik az iskolás gyermekek életkorhoz kötött kötelező szű-

rővizsgálatainak rendszere, a túlsúllyal vagy mozgásszervi problémával küzdő gyermekek szá-

mára szervezett speciális táplálkozási tanácsadás és/vagy differenciált testi nevelés kapcsoló-

dik. 

A prevenciós módszerek szervezeti lehetőségei 

Az elsődleges megelőzés a betegség első megjelenésének megakadályozására az egészség meg-

őrzésére irányul.  Az elsődleges vagy primer prevenció a betegségeket előidéző tényezők korai 

felismerésére és elkerülésére irányuló tevékenység, ami a veszélyeztetett emberekre irányul. 

Az egészségfejlesztés, és annak egyik megvalósulási formája a korszerű egészségnevelés az 

egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges táplál-

kozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyen-

súly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a család-

tervezési módszerek, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az egészségkárosító 

magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer biztonság megvalósítása. 

Az iskolának e fenti primer prevencióban van jelentős szerepe, így az egészségnevelési felada-

tok meghatározásánál is e területekre kell a hangsúlyt fektetni. 

Felvilágosítás: tanulóknak, szülőknek, kollégáknak. 

Megelőzés: tanulóknak. 

Segítségnyújtás: tanulóknak, szülőknek. 

Kapcsolattartás:  tanulókkal, szülőkkel, kollégákkal, és egyéb segítőkkel. 

Módszerek, eszközök a drogprevencióban 

Helyzetfelmérés a diákok körében alkalmanként, kérdőíves módszerrel, ezek értékelése, fel-

adatok meghatározása. A megelőzést az alábbi módszerekkel, eszközökkel valósítjuk meg: 

 Osztályfőnöki, biológiaórák, tanórán kívüli rendezvények, vetélkedők, plakátkészítés, sport-

versenyek. 

 Külső drogprevenciós szakemberek előadásai. 

 Drog-team kialakítása: pedagógusok, ifjúságvédelmi felelős, DÖK segítő tanár, kortárs se-

gítők. 

 Tematikus előadás nevelési értekezlet keretében. 
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 Alternatív szülői értekezletek. 

 Filmvetítések, ismeretterjesztő filmek: a látottak feldolgozása. 

 A szabadidős tevékenységek drogprevenciós lehetőségei: színház, koncert, kirándulás, kö-

zösségi rendezvények. 

Előadások és tanácsadás 

 Táplálkozás 

 Légúti megbetegedés és az ellenük való védekezés 

 Családalapítás, családtervezés 

 Az egészséges személyiségfejlődés elősegítése 

 A mindennapi testmozgás jelentősége 

 A dohányzás, alkoholfogyasztás és kábítószer használatának megelőzése 

 A sajátos nevelést igénylő tanulók integrációja 

 Az iskolán belüli bántalmazás megelőzésére 

 Szexuális nevelés 

 Baleset-megelőzés 

 Elsősegélynyújtás 

 A közlekedés szabályai 

Az érzelmi intelligencia szerepe az egészségfejlesztésben 

Az ismeretbővítő módszer mellett az érzelmi nevelést tekintjük az egyik megfelelő eszköznek. 

Lényege abban a felismerésben rejlik, hogy az egészségkárosító magatartásformák hátterében 

a személy konfliktuskezelési eszköztárának gyengeségei húzódnak meg. Ezért az egészségfej-

lesztési törekvéseinkben a társas érzelmi készségek fejlesztését tűztük ki célul. Az érzelmi ne-

velés jegyében születő és működő egészségfejlesztési programok az egészségfejlesztésben, 

mentálhigiénében képzett pedagógusokkal és külső szakértők bevonásával történnek. Ilyenek 

például a serdülőkori készségfejlesztő vagy önismereti csoportfoglalkozások. Az önismeret fej-

lődésétől reméljük, hogy a diákok egészségesebben fognak élni, ellenállnak a dohányzásnak 

vagy a droghasználatnak. Az ilyen csoportos foglalkozások célja, hogy a résztvevőket ne csak 

arra készítse fel, hogy nemet tudjanak mondani a káros szenvedélyekre, hanem arra is, hogy 

például igent tudjanak mondani az egészségre, és megvédje őket a divatos, de veszélyes, kül-

sőségekben megnyilvánuló kóros fogyókúráktól, az eltúlzott és ezért veszélyes testépítéstől. 
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Kortárshatások az egészségfejlesztésben 

Egészségfejlesztésünkben a kortársak befolyásának szerepét hangsúlyozottan vesszük figye-

lembe. Jól tudjuk, hogy a korai életszakaszokban jelentkező, aggodalomra okot adó, egészséget 

veszélyeztető magatartásformák az esetek jelentékeny százalékában a kortárscsoport nyomá-

sára, hatására jelennek meg. Az első cigaretta elszívása, az első részegség (az első pohár alko-

holt a legtöbb magyar gyermek otthon issza meg, szülei társaságában!), az első illegális drog-

használat: mindegyik a társas tevékenység részeként történik meg, gyakran az „ifjúsági kultúra” 

vagy inkább szubkultúra szerves elemeként. A serdülőkorú fiatalok számára a felnőttnél (szü-

lőnél, tanárnál) lényegesen hitelesebb a kortárs, aki éppen ezért sokkal jelentékenyebb véle-

ményformáló hatással is bír. Kortárssegítők közvetítésével igyekszünk az egészségfejlesztés 

üzenetét a fiatalokhoz eljuttatni, akik arra próbálják megtanítani őket, hogy képessé váljanak 

nemet mondani. Kiváltképpen az ún. kényes témák területén sikeresek ezek a programok, ilye-

nek pl. a szexuális kultúra fejlesztése, az AIDS prevenció, a dohányzás-, az alkoholfogyasz- 

tás-, a kábítószer használat megelőzése, stb. A képzett kortársak segíthetnek barátaiknak vagy 

osztálytársaiknak, de modell-szereplőként is képviselhetik pl. a dohányzást ellenző kortárs 

norma kialakítását, illetve fennmaradását is. Hatásukat direkt és indirekt módon egyaránt ki-

fejthetik.  

Továbbképzések 

Egészségfejlesztő team létrehozása a tantestület részvételével, melynek tagjai: 

 az intézményvezető vagy megbízottja,  

 az iskola drogügyi koordinátora,  

 az iskolaorvos, védőnő, 

 a testnevelő,  

 a gyógypedagógus, 

 a diákönkormányzatot segítő pedagógus,   

 a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. 

Célszerű továbbá bevonni az iskola pedagógiai munkájában kiemelten fontos személyeket (pl.: 

osztályfőnöki munkaközösség képviselőjét), illetve az iskola külső kapcsolatainak gondozásá-

val megbízott személyt, ha lehetőség van rá, az iskolával kapcsolatban álló külső szakértőt: 

gyermek- és ifjúságvédelemi szakembert, szociális munkást. Mivel a pedagógusok többsége az 

alapképzése és eddigi továbbképzései során nem kapott az egészségfejlesztéssel kapcsolatosan 

kielégítő ismereteket, módszertani ötleteket – esetleg maga a team vezetője sem – ezért fontos 



Az Arany János Református Gimnázium Pedagógiai Programja 

 

31 

 

szerepe van a felkészülésnek, a felkészítésnek, a képzésnek, az egészségfejlesztésben jártas 

külső szakemberekkel folytatott konzultációnak. A jó szándék, a lelkesedés nem elegendő, hi-

szen alapos és szakmailag korrekt ismeretek nélkül a pedagógus esetleg károkat is okozhat. 

Segítő kapcsolatok 

A segítő kapcsolatok intézményen belüli lehetőségét az iskola vezetése, az iskolaorvos, a vé-

dőnő, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a drogügyi koordinátor, valamint az osztályfőnö-

kök, a szaktanárok és nem utolsó sorban a diákok együttműködése jelenti. A külső kapcsolatok 

lehetőséget biztosítanak az egészségfejlesztési munka kiszélesítésére, valamint a különböző 

szakemberek, szakértők bevonására. 

Szülők (család) 

A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülők megfe-

lelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az iskola 

egészségfejlesztési programjait, közülük jó néhányan szakértelmükkel is jelentősen növelhetik 

az iskolai munka hatékonyságát. 

Iskolaorvos, háziorvos, védőnő 

Az iskola-egészségügyi feladatokat az orvos és a védőnő közösen látja el. 

 A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi és intellek-

tuális fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz kötött szűrővizsgála-

tok a fejlődés követésén kívül a krónikus betegségek és kóros elváltozások korai felismeré-

sére is irányulnak.  

 Adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése. 

 Közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás egészségügyi és bal-

esetvédelmi feladatok ellátásában az iskola vezetésével egyeztetve, felkérésre közreműköd-

nek egészségügyi szakértői feladatokban. 

Az iskolai egészségügyi ellátás különösen a következő területeken tud ismereteket nyújtani: 

 Az életmód és betegségek összefüggései. 

 Az iskola tanulóinak egészségi állapota, ennek alapján az „iskolai diagnózis” kiegészítése, 

megoldási javaslatok. 

 A serdülőkori változások ismerete, segítségnyújtás a serdülőkori érzelmi, magatartásbeli, 

életmódbeli és szexuális problémák, valamint krízisek megoldásában. 

 Környezet-egészségügyi, közegészségügyi és táplálkozás-egészségügyi kérdések.  
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A teljes iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkező hatások révén eredmé-

nyesebb lehet, ezért feladataink az alábbiak: 

 a tanulási eredményesség javítása, 

 az iskolai lemorzsolódás csökkentése, 

 társadalmi kapcsolatok javítása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal,  

 az önismeret és önbizalom megerősítése, 

 az alkalmazkodókészség, a stressz helyzetek kezelése, a problémamegoldó képesség foko-

zása, 

 az érett, önállóan gondolkodó személyiség kialakítása, 

 a társadalmi különbségek kezelése és az esélyegyenlőség elősegítése, 

 a dohányzás, az alkohol- és kábítószer fogyasztás megelőzése, 

 a nem fertőző és fertőző megbetegedések megelőzése, 

 a bűnmegelőzés. 

1.5 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevé-

kenység 

1.5.1 Tehetséggondozás 

Célja: A személyiség sokoldalú, következetes fejlesztése, figyelembe véve az egyes életkorok 

sajátosságait, teljesítőképességét.  

A tehetség felismeréséhez a következő személyiségjellemzőt kell figyelembe venni:  

 Átlagon felüli értelmi képesség  

 Kreativitás  

a) A gyermek feladat iránti elkötelezettsége  

Szilárd alapokat teremtve nyitottá, fogékonnyá kell tenni az értékek befogadására és kreatívvá 

a szerzett képességek alkalmazására. A tanórai és tanórán kívüli tevékenységeket a szemléle-

tesség, a cselekedtetés, az egyéni bánásmód, az önálló munkáltatás és a differenciálás hassa át.  

b) A tehetség felismerése  

A tevékenység első és egyben nagyon fontos fázisa, hogy a pedagógusok felismerjék a tehetsé-

geket. Ehhez ismerni kell azokat a tulajdonságokat, amelyek erre utalnak (testi, fizikai, értelmi, 
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logikai, intellektuális, emocionális). Fontos, hogy a pedagógusok ezen a  területen is megfelelő 

pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel rendelkezzenek. A szülők aktív bevonásával – állandó 

tájékoztatásuk mellett –, velük egyeztetve kell a kibontakoztatás környezeti feltételeit és lehe-

tőségeit megteremteni 

Keressük az átlag feletti általános képességekkel, az átlagot meghaladó speciális képességek-

kel, a széles kreativitással rendelkező tanulókat. A megbízható azonosításhoz több forrásból 

gyűjtünk információt: az azonosítás elsősorban a szaktanárok és az osztályfőnök feladata, de 

ha szükséges, kérjük az iskolapszichológus, illetve további szakemberek segítségét. 

A tehetséggondozás feltétele átvehető, adaptálható tehetséggondozó programok (országos, me-

gyei szinten) 

 az iskola számára a fenntartó biztosít megfelelő feltételeket a szakkörök, fakultációk, 

tehetséggondozó foglalkozások működtetéséhez. 

 tehetségnevelési programban résztvevő pedagógusok továbbképzése. 

 szülőkkel való együttműködés a tehetség kibontakoztatásában 

 pedagógusok aktív részvétele a kitűzött célok és feladatok megvalósításában 

 A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek 

Az iskola legfontosabb feladata a tanulók képességeinek hatékony fejlesztése. A tehetségfej-

lesztés legfontosabb színtere az iskola, az ott folyó tehetségfejlesztő programok. Az iskolában 

folyó munka színvonala határozza meg a tehetségfejlesztés hatékonyságát. A siker feltétele, 

hogy kialakítsuk azokat a programokat, szervezeti formákat, amelyek keretében fel tudjuk is-

merni és tudatosan irányítani a gyermekeinkben rejlő értékek kibontakozását. 

Tanórán elsősorban a különböző tantárgyakhoz kapcsolódó egyéni, differenciált és kooperatív 

technikák alkalmazása, a felkészülésben pedig kiselőadások, tablók készítése, további kutató-

munkára való ösztönzés, illetve az IKT eszközök rendszeres használata játszik szerepet  

A tehetséggondozás iskolai színterei 

 Differenciált tanulásszervezés tanórákon;  

 Emelt szintű óráinkon, a fakultációs csoportokban  

 Csoportbontás – matematika, nyelvi, informatika és magyar órákon;  

 Házi versenyek, szaktárgyi vetélkedők  

 Szakkörök a tanulói igényekhez és lehetőségekhez igazodva 

 Egyéni képességfejlesztő programok  
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 Művészeti oktatás  

 Rendszeres pályáztatás  

 Önképzés lehetősége: az iskolai könyvtár használata számítógépek használata, internet 

hozzáférés számítógépes programmal való tanulás  

 tehetség-, és pályaorientációs tanácsadás, mentorálás.  

A tehetséges tanulók fejlődése érdekében évente szervezünk az érdeklődési körüknek megfe-

lelő szakköröket. Az itt folyó munka eredménye a tanulmányi versenyeken való jó szereplésben 

és az eredményes középiskolai továbbtanulásban mérhető le. A versenyekre való felkészülés 

keretei között nyílik mód a felfedező/felfedeztető tanulás új technikáinak alkalmazására, a pro-

jekt-módszer bevezetésére, a tevékenységalapú tanulás megvalósítása. 

1.5.2 Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehéz-

séggel küzdő tanulók 

Különleges bánásmódot igénylő tanuló 

- sajátos nevelési igényű (SNI) 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) 

- kiemelten tehetséges tanuló 

Sajátos nevelési igényű tanuló: 

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, in-

tegrált formában történik. 

Az SNI tanulók nevelése-oktatása állapotuknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások 

szerint történik. A használt módszerek igazodnak hiányosságaikhoz, fogyatékosságukhoz, me-

lyet a szakértői véleményben megfogalmazott javaslat alapján a gyógypedagógus egyéni fej-

lesztési tervben rögzít. Értékelésük egyéni elbírálás alapján, a vonatkozó jogszabályok által 

megfogalmazottaknak megfelelően folyik, melyet a szakértői vélemény támaszt alá. 

Ezek a tanulók többségi társaikkal együtt végzik iskolai feladataikat, de a szükséges területeken 

támogatást kapnak. Ez jelenti a fokozott toleranciát, az egyéni fejlesztést, más munkaszervezési 

formák alkalmazását, az ellenőrzés és az értékelés szigorú igazítását a tanuló képességeihez.    

A tanulók fejlesztése a törvényben rendelkezésre álló időkeretek (habilitációs és rehabilitációs 
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órakeret) és csoportszervezési előírások megtartásával történik, melyet az iskola gyógypedagó-

gusa lát el. A fejlesztő órákon való részvétel kötelező. Hiányzás esetén ugyanazok a szabályok 

érvényesek, mint a kötelező tanítási órákra.  

A szakértői véleményben megfogalmazott tantárgyi mentességi javaslatokat az intézményve-

zető a szülő írásos kérelme alapján határozatban engedélyezi.  

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű diákok fejlesztésének céljai, feladatai:  

Diszlexia, diszgráfia, diszortográfia fejlesztése: 

Az olvasási, szövegértési nehézség csökkentése. 

Az írómozgás javítása, finommotorika fejlesztése. 

A helyesírási szabályok pontosabb be- és megtartása.  

Diszkalkulia fejlesztése: 

Az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás, a logikai gondolkodás 

fejlesztése.  

A téri relációk biztonságos használatának kialakítása. 

Szám- és műveletfogalom kialakítása. 

Amennyiben szükség van rá iskolánkban fogadunk látássérült, hallássérült diákokat is. Az ő 

fejlesztésükben a gyógypedagógus segítséget kap a szak-specifikus szakszolgálatoktól.  

Sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

A gyógypedagógus:  

- segíti a nevelőtestület munkáját a szakértői vélemény értelmezésében 

- javaslatot tesz az egyéni igények kialakításához 

- figyelemmel kíséri a tanuló tanulmányi előre haladását, javaslatot tesz az egyéni 

fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra 

- terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval a fejlesztő órákon – egyéni fej-

lesztési terv alapján 

- segíti a pedagógust az egyéni értékelés kialakításában 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségű tanuló:  

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő 

viselkedés, valamint a tanulási képességek zavara.   

A tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében részképesség zavarok, kóros akti-

vitászavar és/vagy figyelemzavar, az iskolai teljesítmények eléréséhez szükséges pszichikus 
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funkciók kialakulatlansága, fejletlensége vagy a felsoroltak halmozott előfordulása áll fenn. 

A részképesség zavarok körébe az iskolai teljesítmények - elsősorban az alapvető eszköztudás 

(olvasás, írás, számolás) - elsajátításának nehézségei, a képességek deficitje, valamint az általuk 

kiváltott, következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok együttese tartozik. Jellemző, 

hogy az adott részképességben az intelligencia szintjének ellentmondó súlyos teljesítménybeli 

elmaradás mutatkozik, valamint teljesítményszóródás mutatható ki az intelligenciafaktorok, a 

mozgáskoordináció és a beszéd szintje között. A részképesség zavarok tüneteit mutató tanulók 

általános jellemzője a számukra nehéz iskolai feladatok iránti feltűnő közömbösség, érdekte-

lenség, amely a nehézségek következtében fokozatosan elmélyülnek, és a tanulással kapcsola-

tos tevékenységek (olvasás, írás, számolás) elutasításában fejeződhetnek ki. 

A kóros aktivitászavar, a figyelemzavar megléte esetén az érintett tanuló rövidebb ideig tud a 

feladathelyzetben megmaradni, figyelme könnyen térül, az általánosnál sokkal több cselekvé-

ses tanulási helyzetet igényel. Azok a tanulók, akik súlyos figyelemzavaruk (helyzetidegenség, 

hibáshiányos helyzetfelismerés) vagy fejletlen önirányítás, gyenge önértékelési képesség miatt 

nem tudnak a tanulási szituációba beilleszkedni, állandó személyes kontrollra, megerősítésre 

szorulnak. Míg a részképesség zavarok gyakran ép érzékszervek esetén is az érzékszervi fogya-

tékosság (gyengén látás, enyhe nagyothallás) látszatát kelthetik. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenységek 

A gyógypedagógus: 

- segíti az életkorához jelentősen alulteljesítő tanulót iskolai feladatainak teljesítésé-

ben 

- a társas kapcsolati problémáinak kezelésében 

- a tanulásának eredményes teljesítésében 

- a közösségbe való beilleszkedésében fellépő sajátos helyzetek kezelésében. 

- a magatartásában meglévő hiányosságok csökkentésében. 

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok 

esetében is figyelembe vesszük a tehetséggondozás lehetőségét, mert vannak olyan területek, 

melyekben kiemelten tehetségesek (tánc, hangszer, ének, rajz). 
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1.6 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kap-

csolatos feladatok 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása 

iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. Fontosnak tartjuk a tanulói közösségre 

jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és tevékenysé-

gek rendszeressé válásának kialakítását. Az emberi, a gyermeki természetet figyelembe véve 

elvárható, hogy a tanulók a mindennapi együttélésben a társadalom által elfogadott értékeknek, 

normáknak megfelelő magatartási szokásokat sajátítsanak el. 

 szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös 

kezelése és megoldása terén; 

 a magatartási normák, minták megismerése nyomán jussanak el a szabálytudatig, az elfo-

gadásig, a szabályazonosulásig; 

 ismerjék fel és tudják értelmezni, hogy vannak egyéni és közösségi érdekek, érdekütközte-

tések és léteznek kompromisszumos megoldások. Ítéljék el a testi erővel, a tekintéllyel való 

visszaélést; 

 tevékenységeik, cselekedeteik során mutatkozzon meg az együttműködés, az önzetlen se-

gítés; 

A közösségfejlesztés színterei: 

 Keresztyén közösség 

Tanulók megmaradása és beépülése a saját gyülekezetük életébe, a gyülekezethez tar-

tozás fontosságának hangsúlyozása, megélése. Az alkalmak Istennel való találkozást 

segítik az összeszedettséget, a helyes önértékelés és- ismeret kialakulását támogatják. 

 Iskolai közösség 

A tanulók együttélésének és együttműködésének legtágabb keretét az iskolai közösség 

jelenti. A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánk-

ban egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, 

másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók 

közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása isko-

lánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 
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Megkülönböztetett jelentőségű feladatok hárulnak az iskola vezetőire, az osztályfőnö-

kökre, a diákönkormányzatot segítő pedagógusra, az egyes iskolai eseményeket, ren-

dezvényeket szervező tanárokra. 

A diákönkormányzati munka közösségfejlesztő feladata, hogy ki kell alakítani a közös-

ségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél el-

éréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni 

tudják. Mindezeket segítse a különböző vállalt feladatok megvalósítása, melyek során 

a tanulók kezdeményező készségének fejlesztésével képesek legyenek önálló tevékeny-

ség szervezésére. 

 Osztályközösség 

Az osztályközösség szokásokkal, szemléletmóddal rendelkező tanulók közössége, ahol 

az életszemléletet és a tanulók szociális kompetenciáját kell formálni és továbbfejlesz-

teni. Ebben nagy a szerepe a közösségnek, mivel a kortársak hatnak egymásra. A tanuló 

idejének legnagyobb részét az osztályközösségben tölti, ezért nagyon meghatározó an-

nak légköre, szellemisége, hatása a tanulók egymás közötti kialakuló kapcsolatrendsze-

rére, viselkedési formáira 

A közösségi nevelés alkalmai: 

 hitéleti alkalmak: vasárnapi istentisztelet, ünnepi alkalmak, hétkezdő és hózáró isten-

tisztelt, csendesnapok, bibliaórák, ifjúsági alkalmak 

 osztályfőnöki órák  

 osztálykirándulások 

 iskolai ünnepélyek, megemlékezések: tanévnyitó és tanévzáró istentiszteletek, balla-

gás, nemzeti ünnepeink, valamint megemlékezések 

 iskolai rendezvények: Csömöte csörte, szalagtűző ünnepély, karácsonyi koncert, diák-

nap, családi nap,  

 önképző kör: az iskola tanulói az egyes tantárgyakban való jártasság, illetve a tehetsé-

gek kibontakoztatására: énekkar, sportkörök, szakkörök 

 cserediák kapcsolatok (Németország) 

 diákönkormányzati rendezvények: farsang, DÖK-nap, challenge hónap 

 szabadidős tevékenységek: túrák, kirándulások, színházlátogatások 
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1.7 A pedagógusok intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, 

az osztályfőnök feladatai 

A pedagógusok intézményi feladatai 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése-oktatása, a kerettantervre épülő helyi 

tantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló 

esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Az előbbiekkel összefüggés-

ben feladata, hogy 

 elősegítse a tanuló személyiségének fejlődését, tehetségének kibontakoztatását, figyelembe 

véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális hely-

zetét; 

 a különleges bánásmódot igénylő tanulókkal egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 

együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, 

segítse elő a tanuló felzárkózását; 

 nevelési céljaink megvalósítása érdekében munkája során mutasson példát, különösen 

a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség tekintetében, ezzel közvetítve ezen érté-

kek fontosságát 

 előmozdítsa a tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási szabálya-

inak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására; 

 egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülé-

sére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre ne-

velje a tanulókat; 

 a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről, 

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

tanulmányait érintő lehetőségekről; 

 a tanuló testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 

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

és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő bevonásával; 

 a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul 

tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon; 

 az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, oktató-

munkáját éves és tanórai szinten a tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve vé-

gezze, irányítsa a tanulók tevékenységét; 
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 folyamatosan fejleszti a korszerű digitális technikai és módszertani ismereteit foglakozá-

sain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket, digitális tan-

anyagokat; alkalmazza a digitális pedagógiát; alkalmazza az egyéni tanulási módszereket a 

tanulókkal az online felületeken; reflexiók beépítésével tudatosan törekszik munkája minő-

ségének emelésére; 

 a kerettantervre épülő helyi tantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint 

érdemjegyekkel, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját; 

 részt vegyen érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó szakaszvizsgák lebonyolításában; 

 közreműködjön a tanulmányi versenyek összeállításában, lebonyolításában és azok értéke-

lésében; 

 elősegítse a tehetséggondozást és a tanulók fejlesztését; 

 felügyeletet lásson el a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken; 

 iskolai kulturális, sport- vagy egyéb programokat szervezzen; 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos teendőit együttműködve ellássa; 

 a tanulók felügyeletét az óraközi szünetekben és egyéb programokon végezze; 

 tanulmányi kirándulásokon, az iskolai ünnepségeken és rendezvényeken részt vegyen, al-

kalmanként megszervezze azokat; 

 a tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű feladatokat telje-

sítse; 

 részt vállaljon az intézmény belső szakmai ellenőrzésében; 

 közreműködjön az iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában; 

 a szertárrendezésben, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartásában részt vegyen; 

 az tantermek rendjére és az ott elhelyezett eszközökre ügyeljen; 

 a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát; 

 tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan irá-

nyítsa; 

 a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív 

feladatait maradéktalanul teljesítse; az iskolai dokumentumok vezetésében pontos, megtar-

tott óráit időben rögzíti a digitális naplóban; 

 pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület, a munkaközösség értekezletein, a foga-

dóórákon, az iskolai ünnepségeken, megemlékezéseken és az éves munkaterv szerinti ren-

dezvényeken; 

 megőrizze a hivatali titkot; 
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 hivatásához méltó keresztyén magatartást tanúsítson; 

 a tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

Az osztályközösségek vezetője az osztályfőnök, akit az igazgató bíz meg minden tanév áprili-

sában. A megbízás a képzésnek megfelelően 4, 5 vagy 6 tanévre szól. Az intézmény keresztyén 

szellemi arculatának formálása érdekében – a tantestület személyi feltételeit figyelembe véve – 

olyan pedagógus lehet osztályfőnök, aki református vagy a négy történelmi egyház valamelyi-

kének a tagja, s felekezetéhez való tartozásával, hite gyakorlásával pozitív példát mutat a diá-

koknak, szakmai szempontból pedig munkáját magas színvonalon műveli. A tanulói számára ő 

jelenti a stabilitást és a biztonságot az iskolában tájékozottsága eligazodást jelent tanítványai 

számára a jelenben. Az ő feladata a szaktanárok segítségével, a magatartási nehézséggel küzdő, 

szociális hátrányokkal induló, kudarcokkal terhelt tanulók problémáinak megoldása éppúgy, 

mint a tehetséges tanulók segítése, fejlődésük támogatása. 

Az osztályfőnöki munka tartalma és feladatai: 

 az iskola Pedagógiai Programja szellemében neveli osztályának tanulóit, figyelembe véve 

diákjai személyiségfejlődését;  

 megismerteti a diákokat a kötelességeikkel és a jogaikkal, igyekszik biztosítani azok érvé-

nyesülését; 

 együttműködik az osztály diákvezetőségével, segíti az osztályközösség kialakulását; 

 figyelemmel kíséri az osztály fegyelmi helyzetét és tanulmányi előmenetelét, órát látogat 

az osztályában; 

 rendszeresen konzultációt tart az osztályban tanító tanárokkal; 

 minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát a Pedagógiai Programban rögzített elvek sze-

rint, és javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti; 

 a félévi és év végi osztályozó konferencián részletesen beszámol - a nevelést és oktatást 

komplex módon tekintve - valamennyi tanuló fejlődéséről;  

 javaslatot tesz az iskolai jutalmak odaítésére, az osztályszintű jutalmazást saját hatáskörben 

gyakorolja 

 együttműködik a szülőkkel, tájékoztatást ad, félévente szülői értekezletet tart; 

 a haladási naplóba bejegyzett érdemjegyek alapján az alul teljesítő tanulókkal kapcsolato-

san egyeztet az érintett szaktanárral, szükség esetén a tanuló szüleit (negyedév, félév vége, 

harmadik negyedév) az iskola esemény naptárában foglalt határidő szerint értesíti; 
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 ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja a tanuló 

továbbhaladásának feltételeiről; 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli és adminisztratív teendőket (E-napló vezetése, 

statisztikai adatszolgáltatás, bizonyítvány és törzslap írása, hiányzások adminisztrációja, to-

vábbtanulási adminisztráció, egyéb adatszolgáltatás); 

 figyelmet fordít osztályában az ifjúságvédelmi feladatokra, nyomon követi az osztálya kö-

telező orvosi vizsgálatát, segíti az iskolai védőnő munkáját; 

 képviseli a tanulói által felvetett ügyeket az iskola előtt; 

 igyekszik folyamatos jelenlétével is kifejezni az osztályával való törődését (szünetekben, 

kirándulásokon, iskolai rendezvényeken való részvételével); 

 tanév elején ismerteti a tanulókkal és a szülőkkel a házirendet, az éves munkatervet, vala-

mint a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályzatot, tájékoztatja a szülőket az évfolyam-

szintű feladatokról (közösségi szolgálat, szakaszvizsga, érettségi); 

 kötelezően részt vesz osztálya mellett az iskola munkatervben meghatározott eseményein 

(évnyitó, évzáró, hétkezdő istentiszteletek, hózáró áhítatok, csendes nap, ballagás, szalag-

avató, ünnepségek, rendezvények) 

 évfolyamonkénti feladatok ellátása: 

kezdő osztályok - beiratkozás, Kécskei Pallérozó, Csömöte Csörte 

8. évfolyam - második idegen nyelv választása; 

9. évfolyam - konfirmáció 

10. évfolyam - közösségi szolgálat, érettségi előkészítő választása 

11. évfolyam - szalagavató  és ballagás szervezése 

     12. évfolyam - szalagavató, pályaválasztás, továbbtanulás jelentkezés, érettségi je-

lentkezés, szerenád, ballagás, érettségi vizsgán támogatás 

 osztályfőnöki órákat tart a Pedagógiai Programnak megfelelően; az osztályfőnöki tanterv 

alapján, az osztályfőnöki munkaterv figyelembevételével összeállítja ezek tematikáját (az 

osztály aktuális tanmenetét) a tervezett témákról beszélgetést folytat, illetve vitát vezet az 

osztályfőnöki órákon; 

 családlátogatással igyekszik megismerni a tanulói otthoni körülményeit; 

 javaslatot tesz tanítványai jutalmazására, elmarasztalására, ill. segélyezésére; 

 végrehajtja a közösségét érintő igazgatói utasításokat; 

 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában; 
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 a vállalt osztályszintű feladatokban maximálisan segíti, támogatja osztályát (faliújság, ün-

nepi műsor) tanítványait rendszeresen tájékoztatja az iskolai feladatokról, azok megoldá-

sára buzdít; 

 felelős az osztály termének dekorációjáért,    arra törekszik, hogy a terem külleme le-

gyen    szinkronban az iskola által közvetített értékekkel, megfelelő tanulási környezetet 

biztosítson; 

 távollétében a nevelőtestület egy, a csoportot tanító tagja helyettesíti, akit a tanév elején 

helyettes osztályfőnöknek kér fel; 

 készen áll arra, hogy a diákok megbeszélhessék vele azokat a személyes problémákat, ame-

lyeket sem a szüleikkel, sem a többi tanárral nem tudnak megbeszélni; 

 szembenéz a felmerülő konfliktusokkal és igyekszik azokat megnyugtatóan kezelni; közve-

tít a szülők és az iskola közötti konfliktusokban; közvetít a tanulók és a tanárok, valamint a 

diákok egymás közötti konfliktusaiban, szükség szerint közvetít a tanuló és a család közötti 

konfliktusokban. 

1.8 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje 

A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői segít-

séggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékeny-

kedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. Mindezeket segítse a különböző vállalt 

feladatok megvalósítása, melyek során a tanulók kezdeményező készségének fejlesztésével ké-

pesek legyenek önálló tevékenység szervezésére. 

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai:  

 Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, ame-

lyekkel nem sérti az egyéni érdekeket. 

 Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket.  

 Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére.  

 Alakítsa ki a tanulóban a felelősségteljes közszereplés igényét, a demokratikus kom-

munikáció rutinját. 
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Az iskola a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokrá-

ciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében - a házirendben meghatározottak szerint - diák-

köröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. 

A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával - saját 

közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és 

jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 

A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. 

A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szak-

képzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg 

ötéves időtartamra. 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

a. az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

b. a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

c. az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

d. a házirend elfogadása előtt. 

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt 

a) saját működéséről, 

b) a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

c) hatáskörei gyakorlásáról, 

d) egy tanítás nélküli munkanap programjáról. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyisé-

geit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. 

A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév he-

lyi rendjében meghatározottak szerint. 
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1.9 A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattar-

tásának formái 

Az iskolai nevelés-oktatás, a tanulói személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen 

feltétele a szülői ház és a pedagógusközösség együttműködése. 

Ennek alapja a tanuló iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a bizalom, a tájékoztatás, 

kommunikáció és az őszinteség. 

Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység. 

Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán a gyermeki személyiség 

kedvező fejlődése. 

Az együttműködésben fontos, hogy a partnerek ismerjék az iskola nevelési programját, a kitű-

zött és elérendő célokat, követelményeket, a küldetésnyilatkozatot. 

A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái 

1. A diákokat az iskola életéről, az éves, havi, heti munkarendről, az aktuális feladatokról, 

programokról az iskola igazgatója, az osztályfőnökök, a projektfelelős tanárok tájékoz-

tatják. 

2. A tanulók számára a véleménynyilvánítás szervezett keretét az iskolai diákönkormány-

zat /DÖK / biztosítja. 

A DÖK célja a színvonalas, értékorientált közösségépítés biztosítása, a kötelezettségek 

és jogok összhangban történő gyakorlása, az iskola hírnevéhez, szellemiségéhez méltó 

szerepvállalás, programszervezés. 

3. A tanulók kérdéseiket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott kép-

viselőik útján közölhetik az igazgatóval, a tanárokkal, a nevelőtestülettel. 

4. A tanulót, a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról, tanulmányi és kö-

zösségi munkájáról, a szaktanárok és az osztályfőnök folyamatosan, minimum negyed-

évente ,szóban és/vagy írásban tájékoztatják. 

5. A tanuló alkalmai és lehetőségei az együttműködés során: 

-kötelező tanítási órák 

-választható tanítási órák  

-szakkörök 

-énekkar 

-sportkörök 

-kirándulások 
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-versenyek, vetélkedők 

-személyes konzultációk 

-hitéleti alkalmak 

-DÖK által szervezett programok 

A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, az 

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják.. 

Az igazgató legalább félévente egyszer a Szülői Közösség vezetőségének ülésén, az osztályfő-

nökök folyamatosan látják el információkkal őket. 

A szülők a gyermekük előrehaladásáról, az esetlegesen felmerült problémákról ,az elektronikus 

naplóból tájékozódhatnak. 

Kapcsolattartási formák különösen: 

-családlátogatás 

-szülői értekezlet 

-fogadóóra 

.egyéni konzultáció   

-írásbeli tájékoztató 

-előadások 

-pályaválasztási fórum, fogadóóra 

-beiskolázási nyílt napok 

-az SNI-s, BTMN-es tanulókkal és szüleikkel való kapcsolattartás 

-részvétel az iskolai rendezvényeken  

-Szülői Közösség jótékonysági bálja 

Azintézmény külső partnerei, kapcsolatrendszere: 

A belső partnerekkel megvalósuló hatékony együttműködés mellett nagyon fontos a külső kap-

csolatrendszer fejlesztése, ápolása. 

Az iskolát a külső kapcsolatokban –főszabály szerint-az igazgató képviseli. 

Megbízás vagy felkérés alapján az iskolavezetés tagjai, továbbá az arra kijelölt tanár. 

Külső partnerek különösen: 

-Fenntartó, Nagykőrösi Református Egyházközség Presbitériuma 

-MRE Zsinati Oktatási Iroda  

-Oktatási Hivatal, POK  
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-Emberi Erőforrások Minisztériuma 

-Pest Megyei Kormányhivatal 

-Református Pedagógiai Intézet 

-Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

-Nagykőrösi Városi Rendőrkapitányság 

-Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

-Károly Gáspár Református Egyetem 

-Neumann János Egyetem 

-Ceglédi Tankerület intézményei 

-Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola 

-EUROEXAM Nemzetközi Nyelvvizsgaközpont 

-Nagykőrös Város Önkormányzata és intézményei 

-Nagykőrösi Járási Hivatal 

-Gyermekjóléti szolgálat 

-Nevelési tanácsadó 

-Testvériskolák határon túl (Szászrégen, Espelkamp) 

-Területi gyermekvédelmi szolgálat 

-Kulturális civil szervezetek 

1.10 A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

1.10.1 A vizsgaszabályzat célja, hatálya 

Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64-75.§-ában meghatározott 

vizsgarendszer helyi rendjének szabályozása. A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint 

a tanulmányok alatti vizsgák követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) és az értéke-

lés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg, és a helyben szokásos 

módon hozza nyilvánosságra. 

A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi 

vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az 

intézmény pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni. A szabályosan megtartott 

tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 
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Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozóvizsgára jelentkezik, vagy akit a nevelőtestület határozatával osztá-

lyozóvizsgára utasít, illetve ezt engedélyezi neki 

 illetve arra az egyéni munkarendben tanulóra, akinek tanulmányi kötelezettségé-

ről osztályozóvizsgán kell számot adnia, 

 aki különbözeti vizsgára jelentkezik, vagy köteles különbözeti vizsgát tenni,  

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára enged. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tag-

jaira. 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:  

1) osztályozóvizsga  

2) pótló vizsga  

3) javítóvizsga  

4) különbözeti vizsga  

5) helyi vizsgák 

Felülvizsgálatát az intézmény igazgatója és a nevelőtestület kezdeményezheti. Módosítása az 

elfogadásával azonos módon történik. A vizsgaszabályzatot 30 napon belül módosítani kell, ha 

az erről rendelkező jogszabály megváltozik.   

1.10.2 A vizsgára jelentkezés szabályai 

Osztályozóvizsga  

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

ha  

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

 mulasztása meghaladja a 250 tanítási órát és egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-

át, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet,  

 a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt 

tesz vizsgát.  
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Egy osztályozóvizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. 

Az osztályozóvizsga letételére az iskola igazgatója ad engedélyt.  

Az előrehozott érettségi vizsgát tenni kívánó tanuló számára akkor engedélyezhető az osztályo-

zóvizsga, ha a tanuló megfelel a vizsgaszabályzatban foglalt alábbi feltételeknek (A jelentkező 

a felsorolt feltételek mindegyikének meg kell, hogy feleljen!): 

 az adott tantárgyból a tanuló befejezett félévi és év végi eredménye legalább jó (4), 

tanulmányi átlaga az előző tanév végén, illetve félévkor legalább 4,2 volt;  

 nem bukott egy tárgyból sem,  

 a vizsga évében az adott tantárgy témazáró dolgozatainak átlageredménye minimum  

jó (4),   

A vizsgára jelentkezés az iskola honlapján közzétett formanyomtatványon történik, ami csak a 

szaktanár támogató aláírásával érvényes.  

Egy vizsgaidőszakban a tanuló legfeljebb két évfolyam anyagából – külön-külön – tehet vizs-

gát. Amennyiben a tanuló több évfolyam anyagából tesz vizsgát, úgy eredménye csak valam-

ennyi vizsgájának sikeres teljesítése esetén fogadható el.  

Ha a tanuló a május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban előrehozott érettségi vizsgát akar tenni, 

az osztályozóvizsgára legkésőbb az érettségi vizsgát megelőző félév végéig lehet jelentkezni. 

Az osztályozóvizsgát az érettségi vizsga megkezdéséig szervezi meg az iskola.  

Az osztályozóvizsgára való jelentkezés a vizsga megkezdése után már nem vonható vissza. A 

vizsgán szerzett osztályzat végleges, azt az iskola nem vonhatja vissza. 

Különbözeti vizsga  

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kí-

vánja.  

A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok 

folytatásához szükséges ismeretekkel. Például iskolaváltáskor, vagy egyik tanulmányi terület-

ről egy másikra átmenetkor.  

Javítóvizsga  

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha  

 a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,  

 az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  
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Pótló vizsga  

A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról neki 

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

mielőtt a válaszadást befejezné.  

A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, kö-

rülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan 

magatartására.  

A távolmaradás vagy az eltávozás okát írásbeli igazolással kell bizonyítani.  

1.10.3 A tanulmányok alatti vizsgák rendje 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 65.§ (1) bekezdése értelmében a különbözeti és a beszá-

moltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni.  

Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó-, 

különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizs-

gaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozóvizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szer-

vezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoz-

tatni kell. 

Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság 

előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre meg-

határozott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.  

Vizsgaidőszakok 

A pontos időpontok a tanév helyi rendjében, munkatervében kerülnek meghatározásra.  

 Osztályozóvizsga:  január, február, április, június   

 Különbözeti vizsga:  a szaktanárral egyeztetett időpontban  

 Javítóvizsga:   augusztus 15. és 31. között az igazgató által meghatározott idő-

szakban 

 Pótló vizsga:   a mulasztott vizsgát követő vizsgaidőszakban  

A vizsgára jelentkezés módja és határideje  

A vizsgára írásban kell jelentkezni az intézmény éves munkarendjében meghatározott időpon-

tig, az intézményi jelentkezési lapon.  
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A javítóvizsgára jelentkezés a bizonyítvány és kérelem egyidejű benyújtásával történik. Ennek 

határideje a vizsga kezdete előtt legalább egy hónappal, a vizsgatípustól függően az éves mun-

katerv szerint.  

A vizsgák időpontjáról az osztályfőnök értesíti a tanulókat és a szülőket írásban és/vagy az e-

naplón keresztül. A vizsgák követelményeiről a szaktanár tájékoztatja a tanulókat, illetve rész-

letesen elolvasható a pedagógiai programban.  

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

30. napig, az 51.§ (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély megadását követő 5 

napon belül jelentheti be írásban, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabi-

zottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tan-

tárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola a bejelentést 8 napon belül továbbítja a kormányhiva-

talnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.  

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül 

kérheti írásban, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt füg-

getlen vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet 8 napon belül továbbítja a kor-

mányhivatalnak.  

A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, 

akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó 

tanulói jogviszonyban áll.  

A vizsga menete  

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű 

megtartásáért, ennek keretében  

 meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a 

vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabályta-

lanul vizsgázni szándékozók kizárását,  

 vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,  

 átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a 

vizsga iratait,  

 a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.  
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A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A vizs-

gáztató tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint 

taníthatja.  

A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató felel 

a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. Az 

igazgató e feladata ellátása során  

 dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, 

amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,  

 írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről,  

 ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,  

 minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.  

Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat 

– az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási idő lejártával 

átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával – az időpont feltüntetésé-

vel – lezárja, és a vizsgairatokhoz mellékeli.  

1.10.4 A vizsga részei  

1 Írásbeli (minimum 60 perc)  

2 Szóbeli (háromtagú bizottság előtt; 30 perc felkészülési idő – idegen nyelvi vizsga esetén 

nincs felkészülési idő; feleletenként legfeljebb 15 perc)  

3 Gyakorlati 

ÍRÁSBELI VIZSGA  

Az írásbeli vizsga alkalmával követendő szabályokat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

67-68-69. §-a részletesen ismerteti. 

A vizsga reggel 8 óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb 17 óráig tarthat. Ha az írásbeli vizsgát 

bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a vizsgázó számára rendel-

kezésre álló időt meg kell növelni.  
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Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb 3 írásbeli vizsgát lehet megtartani. 

A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biz-

tosítani. A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – harmadik vizsgaként 

is megszervezhető.  

Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus 

úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék.  

A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében megálla-

pítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az 

írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható.  

Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, feladat-

lapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, 

minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja számológép, szá-

mítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania.  

Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges segéd-

eszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. 

A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon 

feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak eze-

ken a lapokon lehet készíteni.  

Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a vizs-

gázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli a 

vizsgakérdésekre adott megoldásokat.  

SZÓBELI VIZSGA  

A szóbeli vizsga alkalmával követendő szabályokat 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

70-71. §-a részletesen ismerteti. 

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A vizsga-

teremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.  

A vizsgázónak legalább 10 perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely 

időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.  
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A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – amennyi-

ben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak 

szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.  

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább 30 perc felkészülési időt kell biztosítani a szóbeli 

feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait sza-

bad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtar-

tama 15 percnél nem lehet több.  

A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A té-

telben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.  

A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni 

és jelzi, hogy szóbeli feleletét befejezte, vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai 

hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat.  

A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meg-

győződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló 

feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai 

hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai 

hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt.  

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értéke-

lése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a 

szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszá-

mot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell 

kiszámítani.  

Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább 15 

perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. Amikor a 

vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt értékelést a 

vizsgajegyzőkönyvre.  

GYAKORLATI VIZSGA  

A gyakorlati vizsga alkalmával követendő szabályokat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI ren-

delet 72. §-a részletesen ismerteti. 



Az Arany János Református Gimnázium Pedagógiai Programja 

 

55 

 

Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, ameny-

nyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését követően 

a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően kell elkészíteni. 

A gyakorlati vizsgarész szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgy helyi tantervben meg-

határozott követelményei eltérő rendelkezést nem állapítanak meg. A gyakorlati vizsgafelada-

tokat - legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal – az iskola igazgatója hagyja jóvá.  

A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőződött a 

vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről.  

A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgarész 

rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgarész he-

lyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírások-

ról.  

A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben meg-

határozott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem 

számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti 

megosztására vonatkozóan a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. Nem szá-

mítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem 

róható okból kieső idő.  

A gyakorlati vizsgarészt - a vizsgafeladatok számától függetlenül - egy érdemjeggyel kell érté-

kelni.  

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ, BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL 

KÜZDŐ VIZSGÁZÓ  

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján  

 számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb har-

minc perccel meg kell növelni,  

 számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédesz-

közt használja,  

 a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizs-

gázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,  
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 számára 30 perc gondolkodási időt legfeljebb 10 perccel meg kell növelni,  

 a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizs-

gázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le.  

Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a 

vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és az engedélynek 

megfelelő tételeket kell kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló 

időt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legfeljebb 10 

perc pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.  

Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, 

vizsgáztató tanár felügyelete mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére 30 percet 

kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa.  

1.10.5 Tantárgyi, évfolyamonkénti követelmények, az értékelés rendje 

Minden vizsgatárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intéz-

mény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

Az osztályozóvizsga eredménye a tanév tantárgyi követelményeinek elsajátítási szintjét jelzi. 

A különbözeti vizsga az előbbiektől eltérő, speciális értékelési forma. A különbözeti vizsgán 

kapott osztályzat azt jelzi, hogy a tanuló a befogadó csoport (osztály) tudásszint-skáláján mi-

lyen helyet foglal el. 

 A vizsgarész típusa  

Tantárgy  írásbeli  szóbeli  gyakorlati  

Magyar nyelv és irodalom  X  X    

Matematika  X      

Történelem X  X    

Idegen nyelvek X  X    

Biológia  X  X    

Fizika  X      

Kémia X  X    

Földrajz  X  X    
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Ének-zene    X  X  

Vizuális kultúra  X    X  

Informatika    X  X  

Hit- és erkölcstan  X  X    

Testnevelés és sport   X 

Az értékelés helyi rendje  

Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását követően 

a vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat javítása pontozásos 

rendszerben történjék, az egyes részpontszámokat és az egyes részekre kapható maximális 

pontszámot egyaránt meg kell jelölni. 

Ha az írásbeli vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, az írásbeli 

maximális pontszáma – az idegen nyelv vizsgatantárgy kivételével - a teljes vizsgára kapható 

pontszám 60%– ával egyezik meg. Idegen nyelv esetében az írásbeli pontszáma az összes pont-

szám 75%-ával azonos. 

Ha a gyakorlati vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, a gyakorlati 

vizsgarész maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám legalább 40%–ával egye-

zik meg.   

A vizsgatárgy akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért pont-

számok összege alapján az osztályzat a következőként határozandó meg (kivéve az élő idegen 

nyelveket):  

Osztályozó- és különbözeti vizsgák esetén, illetve ezek pótló vizsgájánál  

85 – 100 %  elérése esetén  jeles (5),  

70 – 84 %  elérése esetén   jó (4),  

50 – 69 %  elérése esetén   közepes (3),  

35 – 49 %  elérése esetén   elégséges (2),  

0 – 34 %  elérése esetén   elégtelen (1).  
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Javítóvizsgánál, illetve ennek pótló vizsgájánál  

85 – 100 %  elérése esetén   közepes (3), 

50 – 84 %  elérése esetén   elégséges (2),   

0 – 49 %  elérése esetén   elégtelen (1).  

Nem egész százalékos eredmények elérése esetén a kerekítés általános szabályait kell alkal-

mazni. 

Szabálytalanság  

Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó fel-

adatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, az elvétel pontos idejét, aláírja és visz-

szaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató pedagógus a szabály-

talanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az igazgatónak, aki az írásbeli vizsga 

befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a bejelentést. Az iskola igazgatója a megálla-

pításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáz-

tató pedagógus nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, infor-

mációt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a 

vizsgáztató pedagógus, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét 

a jegyzőkönyvre rávezetheti.  

Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizs-

gázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti 

a feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját.  

Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két másik 

– a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló háromtagú bizottság a 

cselekmény súlyosságát mérlegeli, és  

 a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és 

az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt,  

 az adott tantárgyból - ha az nem javítóvizsga - a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy  

 amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy eredmény-

telennek nyilvánítja, vagy az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a 

vizsgázó teljesítményét.  

Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a 

vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de 
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ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság megálla-

pítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell 

tüntetni.  

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait írásbeli határozatba kell 

foglalni. 

1.10.6 Helyi Vizsgák 

1.10.6.1 Szakaszvizsga 

A szakaszvizsga célja 

A szakaszvizsga célja az, hogy a diákok a helyi tantervben a 10. évfolyam végére megszerzett 

ismereteiket rendszerezzék, összegzését, szintetizálását gyakorolják. Fejlesszék írásbeli, szó-

beli beszámolási képességeiket, felkészüljenek az érettségi vizsga teljesítésére. Célja továbbá, 

hogy a tanulók az érettségi vizsgához hasonló vizsgahelyzetben adjanak számot arról, milyen 

mértékben sajátították el a továbbhaladás feltételeként megfogalmazott kompetenciákat.  

Az iskola valamennyi tanulója számára kötelező a szakaszvizsga letétele. A 10. tanévben a ta-

nulók vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből és egy ide-

gen nyelvből.  

A szakaszvizsga részei 

A szakaszvizsga az érettségi vizsgának megfelelően írásbeli és/vagy szóbeli feladatokból áll.  

Feladattípusai az érettségin is előforduló feladattípusokhoz hasonlók, azok közül is választha-

tók. A szakaszvizsga tematikáját minden év október végéig ismertetni kell a tanulókkal.   

 A vizsgarész típusa 

Tantárgy  írásbeli  szóbeli  

Magyar nyelv és irodalom   X  

Matematika  X    

Történelem X  X  

Idegen nyelvek  X  
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A szakaszvizsga időpontja 

A szakaszvizsga szervezésének szokásos időszaka: a tavaszi szünetet követő hét. A vizsgák 

bármely tanítási napon megszervezhetők. A vizsgák napjait az igazgató jelöli ki. A pontos idő-

pontok a tanév helyi rendjében, munkatervében kerülnek meghatározásra.  

A szakaszvizsga rendje 

A vizsga rendje mindenben megegyezik az egyéb tanulmányok alatti vizsgák szabályaival.  

A szakaszvizsgára jelentkezni kizárólag a választott nyelvből kell, abban az esetben, ha az nem 

a tanuló által tanult első idegen nyelv. A jelentkezés határideje minden tanév második félévének 

első hete.  

A szakaszvizsga értékelése 

A vizsgatárgy akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért pont-

számok összege alapján az osztályzat az érettségi vizsga értékeléséhez hasonlóan határozandó 

meg. 

A szakaszvizsgán elért eredmény (érdemjegy) bekerül a naplóba, és az adott tanév minősítése-

kor a témazáró dolgozatnál nagyobb súllyal (háromszorosan) beszámít az év végi osztályzat 

megállapításába, azt legfeljebb egy jeggyel módosíthatja.  

Ha az éves munka elégséges, de a szakaszvizsga elégtelen, a tanuló év végi érdemjegye is elég-

telen. 

1.11 A felvétel és az átvétel, valamint az iskolaváltás szabályai 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. §1. bekezdése szerint a tanuló az 

iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik 

.A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igaz-

gatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon 

alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. 

Az intézmény, a jogszabályi keretek között, alakítja ki az igazgató javaslatára, a nevelőtestület 

döntése alapján a tanulói jogviszony létesítésének tanulmányi feltételeit (felvételi követelmé-

nyeket) melyeket a tanév rendjéről szóló rendelet által meghatározott időben, a felvételi tájé-

koztatóban nyilvánosságra hoz. 

Középiskolánk központi írásbeli felvételi vizsgát szervez, hatodik és nyolcadik osztályosoknak. 
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Igény esetén, a központi írásbeli felvételire felkészítő kurzusokat szervezünk. 

Szóbeli meghallgatás keretében tájékozódunk a hatévfolyamos képzésre jelentkező tanulók ide-

gen nyelvi kompetenciáiról. 

Szóbeli meghallgatás keretében ismerkedünk a magasabb óraszámú biológia-kémia képzési 

rendű osztályunk iránt érdeklődő tanulók természettudományos tájékozottságával. 

Az iskolánkba jelentkezni szándékozó diákokkal és szüleikkel egy kötetlen beszélgetés kereté-

ben ismertetjük a református elveinket az intézmény házirendjét, szabályait. 

Más középfokú iskolából történő átvételkor a szülő, törvényes képviselő, írásbeli kérelmére az 

igazgatóval, iskolavezetéssel történő személyes megbeszélés után, sor kerül a jelentkező tanul-

mányi eredményeinek, előmenetelének felmérésére .A  szakmai munkaközösségek által össze-

állított feladatlapokon, írásbeli és /vagy szóbeli meghallgatás következik, különösen az érett-

ségi tárgyakból .Az eredmények ismeretében, figyelembe véve a lehetséges kijelölt osztályban 

tanító pedagógusok és az osztályfőnök véleményét, születik a javaslat. Mérlegelve a létszám 

adatokat, az összes befolyásoló körülményt, az igazgató meghozza a döntést. 

1.12 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai 

terv 

Tantestületünk számára nagyon fontos, hogy tanulóink tisztában legyenek az elsősegélynyújtás 

alapismereteivel.  

Minden tanév elején, az osztályfőnöki órákon az iskola tanulói részt vesznek balesetvédelmi 

oktatáson, ahol szó van az elsősegély-nyújtásról is. Ezen kívül biológia, kémia és testnevelés 

óra keretében nyílik a szükséges ismeretek elsajátítására. Ezt a feladatot az ifjúsági védőnő, a 

szaktanárok látják el. 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja  

 fejleszteni a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást 

  megismertetni a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a 

veszélyes anyagok – egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit,  

 felkészíteni a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére.  

A tanulóknak meg kell ismerniük és képesnek kell lenniük 
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 Elsősegélynyújtás általános szabályai, jogi kérdések  

 Az elsősegélynyújtás láncolata, mentő hívásának szabályai, elsősegélydoboz 

használata  

 Eszméletlenség , tünetei, ellátása  

 Felnőtt újraélesztési ismeretek  

 Félautomata defibrillátor működési elve, alkalmazása   

 Vérzések fajtái, ellátásuk  

 Sebek, sérülések formái, ellátásuk  

 Csont-illetve ízületi sérülések és ellátásuk  

 Hasi, mellkasi sérülések és ellátásuk  

 Koponya és gerincsérülések és ellátásuk  

 Ájulás felismerése, ellátása  

 Mérgezések fajtái, ellátása  

 Légúti idegentest felismerése, ellátása  

 Drogok, gyógyszerek hatása a szervezetre  

 Belgyógyászati balesetek és ellátásuk  

 Gyakori, életet veszélyeztető állapotok felismerése, az elsősegélynyújtó lehetőségei  

 Segélyhívásra 
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2. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 

2.1 A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői 

5/2020. (I.31.)Kormány rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról ,bevezetéséről és alkalma-

zásáról szóló 110/2012.(IV:4.)Kormány rendelet módosításáról. 

2.2 Az iskolában tanított kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon 

választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszámai 

Kötelezően választandó tantárgyak  

        a) Idegen nyelv 

     -  A hat évfolyamos képzésben 9. osztálytól a második idegen nyelv az angol, a német,vagy 

az olasz nyelv tanulók előzetes ismereteitől függően. Amennyiben a tanuló nyolcadik osztály-

ban angol nyelvet tanult, úgy választhatja második idegen nyelvként a németet vagy az olaszt, 

amennyiben német nyelvet tanult, úgy az angol vagy az olasz nyelvet. Törekedni kell arra, hogy 

osztályon belül létszámban közel egyező csoportok alakuljanak ki. 

     - A négy évfolyamos képzésben a második idegen nyelv a német vagy az angol, az első 

függvényében az iskola határozza meg. 

       b) Művészetek 

    - A művészetre tervezett 1 óra 11. évfolyamon megvalósulhat az ének-zene, a vizuális kul-

túra, a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a dráma és színház tantárggyal is, a szemé-

lyi feltételektől függően. A tantárgyat az iskola határozza meg. 

     c) Érettségi felkészítők (fakultációk) 

   -  A 11. és 12. osztályos tanulóknak érettségi felkészítőként legalább 4-4 órát kell felvenniük. 

A kötelező érettségi tárgyakból - jelentkezők számától függetlenül – az iskola biztosítja az 

emelt szintű felkészítőt. Az lehetőségeknek megfelelően az intézmény igyekszik biztosítani a 

felkészítő foglalkozásokat minden olyan tantárgyból, ahol a jelentkezők száma meghaladja a 6-

8 főt. Ha a tanuló 11. évfolyamon a természettudomány tantárgyat tanulja integrált vagy disz-

ciplináris formában, legalább 2 órát kell hetente egyéb érettségi tárgyból felvennie. Ha a tanuló 

egyáltalán nem választ felkészítőt, akkor az iskola által megadott középszintű felkészítő órákon 
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kell részt vennie. A felkészítőkre történő jelentkezés módját és határidejét az éves munkaterv 

határozza meg. Felkészítőt váltani csak osztályozó vizsgával ill. beszámolóval lehet. 

Szabadon választható foglalkozások 

  -  A szabadon választható foglalkozások (szakkörök, érdeklődési körök, sportkörök, énekkar 

stb.) meghirdetésére a munkaközösségek tesznek javaslatot a tanév indulásakor, a tanulói igé-

nyek felmérése után az indításukról az iskolavezetés dönt. A foglalkozásokon való részvétel 

szabályai megegyeznek a tanítási órákra vonatkozókkal. 

2.3 A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pe-

dagógusválasztás szabályai 

A Nemzeti Alaptantervnek megfelelően a gimnáziumi osztályokban a kötelezően választandó 

és a szabadon választható kategóriába sorolhatók be. A meghirdetésre és a szaktanár személyére 

a szakmai munkaközösségek megbeszélése alapján a munkaközösség-vezetők tesznek javasla-

tot az iskolavezetésnek. A meghirdetésről és a kijelölésről az iskolavezetés megvitatása alapján 

az igazgató dönt. 

2.4 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

1.) Csoportbontások 

         -  A csoportbontások esetében figyelembe kell venni az adott képzési formától elvártakat 

(hatékonyság, eredményesség, kimenet), a tantárgy speciális jellemzőit, a személyi (pedagógusi 

és tanulói) feltételeket s a gazdálkodásból adódó lehetőségeket. 

         - Nagyobb létszámú osztályok esetében törekedni kell legalább két csoport kialakítására 

mindenekelőtt idegen nyelvekből és matematikából, s amennyiben lehetséges magyar nyelv és 

irodalomból, valamint történelemből. Az osztály speciális jellemzőinek mindenképpen érvé-

nyesülniük kell. A csoportok kialakításánál figyelembe kell venni a tanulók képességeit, telje-

sítményét. Ezt a munkaközössége által megszervezett tanév eleji felmérés szolgálja. („Haladó” 

és „fontolva haladó” csoportok.) Az órák beosztásának megszervezése órarendi feladat. 

         - A csoportbontás nem szolgálhatja a szegregációt, célja, hogy mindenki a neki megfelelő 

tempóban haladjon, s a lehető legjobb eredményt érje el. 
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2.) Egyéb foglalkozások 

         - A tanítási órákon kívüli foglalkozásokat úgy kell megszervezni, hogy lehetőséget bizto-

sítsanak a tanulói igények kielégítésére. A foglalkozásokat vezető szaktanároknak egymással 

is egyeztetni kell az időpontokat, s figyelembe kell venni a tanulók órarendjét. 

        - A foglalkozásokra a délelőtti tanítási órák után délután kerül sor. 

        - Ezeknek a foglalkozásoknak az ideje nem ütközhet a testületi megbeszélések, értekezle-

tek idejével. Az énekkari foglalkozások prioritást élveznek. 

        - A foglalkozásokról a szaktanárok haladási és hiányzási naplót vezetnek. 

2.5 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 

taneszközök kiválasztásának elvei 

Az oktatásért felelős miniszter, az Oktatási Hivatal által hirdeti ki a jogszabályok alapján tan-

könyvvé  nyilvánított könyv, szótár, szöveggyűjtemény, atlasz, kislexikon, munka -tankönyv, 

munkafüzet, feladatgyűjtemény, digitális tananyag, és a nevelési-oktatási program részét alkotó 

információhordozó, feladathordozó listáját. Az iskolai tankönyvrendelés keretében a NAT sze-

rinti kerettantervi tantárgyakhoz kizárólag a tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek közül vá-

laszthatunk. 

- Azokat a tankönyveket részesítjük előnyben, amelyek legjobban illeszkednek helyi tanter-

veinkhez, lehetőleg felmenő rendszerben taníthatók, egymásra épülők.  

- Az idegennyelv-oktatásban megengedett, hogy egy-egy évfolyamon belül (munkaközös-

ségi egyeztetés alapján) a különböző szintről induló csoportok más tankönyv sorozatokat 

használjanak. 

- A munkaközösségek által kiválasztott tankönyvek használata minden érintett szaktanár 

számára kötelező. A segédletek (munkafüzetek, példatárak) használatáról – az érettségi 

tantárgyak kivételével – a szaktanár dönt.  

- Szakmailag korrekt, módszertanilag elfogadható, szemléletében iskolánk értékrendjéhez 

illő tankönyveket keresünk. Előnyben részesítjük azokat a tankönyvcsaládokat, amelyek 

digitális támogatást is nyújtanak.  
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2.6 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának szabályai 

A Nat a magyar kulturális és pedagógiai örökség gyökereiből táplálkozik, annak hagyománya-

ira épül. Meghatározza azokat a nevelési-oktatási alapelveket, amelyek a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően biztosítják az iskolai nevelés-

oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot. A Nat emellett meghatározza az 

elsajátítandó tanulási tartalmakat, valamint kötelező rendelkezéseket állapít meg az oktatásszer-

vezés körében. A Nat lefekteti a köznevelés elvi és tartalmi alapjait és kereteit, azaz meghatá-

rozza az alapműveltség kötelezően közvetítendő tartalmait az alap- és középfokú oktatási in-

tézmények számára, beleértve a különleges bánásmódot igénylő tanulókat ellátó intézményeket 

is. A Nat a köznevelés szemléleti alapjainak meghatározásával kiegészíti a gyermekek, tanulók 

családban megvalósuló nevelését, erősíti ezzel a hazához és a nemzet történelméhez való kötő-

dést, a generációk közötti kapcsolatot, a közös kulturális gyökereket, az anyanyelv használatát. 

Így rögzíti azt a minden magyar emberben közös tudást, amely megalapozza a nemzeti identi-

tást. 

A Nat az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, arra építve, de a hazai 

sajátosságokat figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a tanulási területeken átívelő 

általános kompetenciákat, továbbá azokat, amelyek jellemzői, hogy egyetlen tanulási területhez 

sem köthetők kizárólagosan, hanem változó mértékben és összetételben épülnek a megszerzett 

tudásra, fejlődnek a tanulási-tanítási folyamatban. 

A kulcskompetenciák megvalósulásának néhány példája iskolánkban 

1. A tanulás kompetenciái: tanulásmódszertani tréningek szervezése 

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi): évkönyv, AJRG Média 

Team, iskolaráció, gimiblog, Euroexam hivatalos partnerintézmény 

3. A digitális kompetenciák: sikeres digitális pályázat, digitális tanterem, projektorral fel-

szerelt tantermek 

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák: minden évfolyamon matematika szakkör, 

tehetséggondozás, versenyeztetés 

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: hitéleti alkalmak, bibiliaórák, diák-

programok iskolai és osztályközösségi szinten 
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6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: 

központi iskolai faliújság díszítése, nemzeti és vallási ünnepek, központi alkalmak, DÖK 

programok, színházlátogatások 

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: szakértő előadók meghívása, 

pályaorientációs nap megszervezése 

2.7 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

Iskolánk a Nemzeti köznevelésről szóló törvény 27. § (11) bekezdésben meghatározottak sze-

rint, a helyi lehetőségekhez igazodva, a következő módon szervezi meg a mindennapos testne-

velést. 

A heti 5 órából 3 órát a helyi tantervben meghatározott követelmények szerint, 2 órát külön 

foglalkozási terv szerint szervez a testnevelés munkaközösség. 

A foglalkozási terv szerint tartott órák látogatása alól felmentést kaphatnak akik: 

 az iskolai sportkörben sportolnak; 

vagy 

 sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján, testnevelő munkaközös-

ség szakmai engedélyével, sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett 

edzéseken vesznek részt. 

Fontos! 

-  A rendszeres mozgás, sportolás által megerősödjenek tanulóinkban azok a tulajdonsá-

gok, melyek a tanulásban és a későbbi munkában fontosak részükre.  

- Többek között, legyenek kitartóak, becsületesek, szorgalmasak, bírják a fizikai érzelmi 

terheléseket. 

- Legyen igényük a rendszeres testmozgás és az egészséges életmód megismerése. 

2.8 Érettségi vizsgatárgyak 

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül gimnáziumunk meghatározza, hogy mely további – 

legalább két – vizsgatárgyból teszi lehetővé az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészü-

lést. 
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Az emelt szintre történő felkészítés mellett, a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül legalább 

három vizsgatárgyból lehetővé teszi a középszintű vizsgára történő felkészülést. Az idegen 

nyelv vizsgatárgyak egy vizsgatárgynak minősülnek. 

Az érettségi vizsgára bocsátás feltétele mindegyik tantárgy esetén az iskola helyi tantervében 

szereplő tantárgyi követelmények teljesítése. 

Az alábbi vizsgatárgyakból a felkészítést az iskola kötelezően vállalja: 

Középszint 

Gimnáziumi képzés 
Szakgimnáziumi képzés 

(2022/2023. tanévig) 

Magyar nyelv és irodalom 

Történelem 

Idegen nyelv (angol, német, olasz) 

Matematika 

Biológia 

Kémia 

Fizika 

Földrajz 

Informatika 

Ének-zene 

Vizuális kultúra 

Református hit- és erkölcstan 

Római katolikus hit- és erkölcstan 

Testnevelés 

Magyar nyelv és irodalom 

Történelem 

Idegen nyelv (angol) 

Matematika 

Rendészeti és közszolgálati ismeretek 

Emelt szint 

Gimnáziumi képzés 
Szakgimnáziumi képzés 

(2022/2023. tanévig) 

Magyar nyelv és irodalom 

Történelem 

Idegen nyelv (angol, német, olasz) 

Matematika 

Biológia 

Kémia 

Földrajz 

Informatika 

Magyar nyelv és irodalom 

Történelem 

Idegen nyelv (angol) 

Matematika 

Rendészeti és közszolgálati ismeretek 

Az érettségi vizsgára a középszintű tételsorokat az alábbi jogszabályok szerint állítjuk össze: 

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

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

A református hittan tantárgy érettségi vizsgakövetelményeit a Magyarországi Református Egy-

ház Zsinatának 155/2001. számú határozata tartalmazza az alábbi dokumentumban: „A refor-

mátus hit- és erkölcstan érettségi vizsga általános követelményei”. 
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Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei 

A középszintű érettségi vizsga témaköreit az egyes tantárgyak helyi tanterve tartalmazza. 

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

alapján. 

A 11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez alkalmazott fejlesz-

tési feladatok és követelmények 

A fejlesztési feladatokat és követelményeket az egyes tantárgyak helyi tanterve tartalmazza. 

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

alapján. 

2.9 A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése 

2.9.1 A tanulmányi munka értékelésének alapelvei  

A tanulóknak az egyes szaktárgyakban tanúsított előmenetelét, eredményeit a szaktanárok a 

tanítási év közben rendszeresen ellenőrzik és értékelik írásban és szóban. Az értékelés a hagyo-

mányos ötfokozatú skálán történik, a pedagógia program rögzíti az osztályzatokhoz tartozó kö-

vetelményeket. A pedagógusok egyéni értékelési módokat is alkalmazhatnak, de első helyen az 

ötfokozatú osztályzatskála a mérvadó. Rendkívüli, indokolt esetben a követelményeket befo-

lyásolhatja egy-egy tanuló sajátos helyzete, testi, érzékszervi fogyatékossága. A felsorolt alap-

elvek alapján a munkaközösségekre, illetve a nevelőtestület egészére nézve egységes követel-

mények kialakítására és következetes alkalmazására törekszünk: 

- a helyi tantervben megfogalmazott követelményekkel összhangban végezzük az érték-

elő munkát;  

- olyan ismereteket kérünk számon, amelyeket megtanítottunk, elsajátíttattunk a tanuló-

inkkal; 

- a beszámoltatás a diák tudására irányul;  

- az értékelést következetesen, sokszínűen, változatos eszközrendszerrel végezzük; 

- kiszámítható, indoklással ellátott és igazságos értékelést valósítunk meg; 

- a tanulóval az osztályzást követően ismertetjük érdemjegyeit; 

- az írásbeli munkák, a szóbeli feleletek esetében, ha szükséges, személyre szabott érté-

kelést alkalmazunk, amely túlmutat az adott érdemjegyen; 
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- biztosítjuk a tanulási folyamatban részt vevő partnerek (diák, szülő) számára, hogy pon-

tosan ismerhessék követelményeinket, az elbírálás kritériumait és az eredményeket;  

- pontos visszajelzést adunk a szülők, tanulók számára a tanulók motivációjáról, viselke-

désétől, ismereteinek mennyiségéről és mélységéről, együttműködési képességeiről, 

együttélési sajátosságairól, eszközhasználatáról, döntőképességéről, kreativitásáról, 

szabálytiszteletéről.  

 Érdemjeggyel értékeljük a következő tanulói teljesítményeket: 

- szóbeli vagy írásbeli felelet (egy-két órai tananyag számonkérése); 

- írásbeli dolgozat (több óra tananyagának számonkérése) 

- tematikus mérés, feladatlap, teszt; 

- témazáró dolgozat (egy témakör tananyagának számonkérése a tananyag feldolgozása 

és rendszerezése után);  

- összehasonlító ellenőrzésként év eleji, évközi és év végi felmérés;  

- órai munka;  

- önálló munka (kutatómunka, beszámolók, kiselőadások).  

- helyi szakaszvizsga (a 10. évfolyamig elsajátított tananyag számonkérése) 

 Osztályzattal minősítjük a féléves és az éves munkát.  

- A félévi és év végi értékelésnek összhangban kell lennie az évközi értékelések során 

adott szóbeli, írásbeli érdemjegyekben kifejezett visszajelzésekkel. Az év végi osztály-

zat – a  nem zeti köznevelésről szóló  törvényben foglaltaknak megfelelően – születhet 

osztályozóvizsga eredményeként is. Ekkor az értékelés az adott tanév tantárgyi követel-

ményeinek elsajátítási szintjét jelzi.  

- A tantárgyi követelmények teljesítése esetén az osztályozó konferencia, osztályozó- és 

különbözeti vizsga esetén a vizsgabizottság és az igazgatóság dönt a magasabb évfo-

lyamba lépésről.  

- A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján 

született érdemjegyekből azon tantárgyak esetében, amelyek alkalmasak a szóbeli kife-

jezőkészség fejlesztésére, amelyekből későbbi tanulmányaik során a tanulók szóbeli 

vizsgát tesznek.  

- A szakszolgálatok, rehabilitációs bizottságok javaslata alapján valamely tantárgyból 

felmentett tanuló nem kap osztályzatot. A bizonyítványba és törzskönyvbe érdemjegy 

helyett az mt. („Mentesítve”) szót kell bejegyezni. 
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A félévi és tanév végi – ellenőrzőben, ill. bizonyítványban rögzített – értékelés funkciói: 

- Félévkor: visszajelzése annak, hogy a tanuló hol tart a tantárgy ismeretanyagának, az 

abban való jártasságnak az elsajátításában. A félévi osztályzatnak ki kell fejeznie azt, 

hogy a tanulói munka, aktivitás mértéke megfelelő-e; a képességei szerinti legmaga-

sabb szintű tudás megszerzéséhez vezet-e; visszajelzést kell adnia arról, hogy megta-

lálta-e a tanuló a tantárgy eredményes elsajátításához szükséges tanulási módszereket. 

- Év végén: az osztályzatban kifejezett értékelés azt mutatja meg, hogy a tanuló milyen 

szinten sajátította el a tantárgy adott tanévre előírt követelményeit. 

2.9.2 Az iskolánkban alkalmazott értékelési módszerek  

A diagnosztikai értékelést alapvetően a tanulók indulási szintjének megállapítására, egy-egy 

nagyobb tematikus egység kezdetén használhatjuk. A tanulók ismereteiről, képességeiről és 

készségeiről így megszerzett információk alapján a későbbi tanulási-tanítási folyamat jobban 

irányítható és szervezhető. Ilyenkor az értékelés alapvető célja az lehet, hogy megismerjük ta-

nulóink előismereteinek hiányosságait és erre fel is hívjuk figyelmüket.  

A folyamatjellemzésre alkalmas értékelést alapvetően a tanulás-tanítás folyamatában az éppen 

aktuális tudásszint megállapítására használhatjuk. Ezen értékelési mód elsősorban a tanítási 

módszereink eredményességéről ad tájékoztatást, s metodikai fejlesztésre serkent.  Az érdem-

jegyek megállapítását célszerű személyre szabott szöveges értékeléssel is kiegészíteni.  

Az összegző értékelés elsősorban egy-egy tematikus egység végén vagy a jellegzetes csomó-

pontoknál alkalmazható. Alapvető célja a tanulók közötti tudásbeli különbségek feltárása és 

azok érdemjeggyé történő átalakítása. Ezen értékelési mód relatív képet fest a tanulók ismere-

teiről, képességeiről és készségeiről, illetve tájékoztatást nyújt a szaktanár, valamint a pedagó-

giai folyamaton kívül állók számára.  

A pedagógus céljainak megfelelően választja meg a különböző értékelési módszereket, eszkö-

zöket. A tanulás támogatása érdekében tanórákon folyamatosan visszajelzésre törekszik, 

amellyel a tanulók fejlődését segíti. Az alkalmazott módszerek, munkaformák a tanulók önér-

tékelési képességének kialakulását, fejlesztését segítik elő.  
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2.9.3 A számonkérés formái, értékelése  

Iskolánkban alkalmazott számonkérési formák:  

- írásbeli számonkérés, 

- szóbeli számonkérés,   

- gyakorlati számonkérés.  

ÍRÁSBELI SZÁMONKÉRÉS  

Az írásbeli számonkérés a tanulók tudásának mérésére szolgáló leggyakoribb mérési eljárás, 

mellyel a tanár ellenőrzi a tanulók elméleti és gyakorlati felkészültségét, feladatmegoldásban 

való jártasságát, problémamegoldó képességét.  

Az írásbeli számonkérés formái 

Témazáró (összegző értékelés)  

- A tananyag beosztásához illeszkedik, tanmenetben megjelölt időpontban íratott, össze-

foglalással előkészített, teljes témakört felölel. 

Dolgozat (összegző értékelés) 

- Egy-egy kisebb tanegység, az előző 1-3 tanóra tananyag-elsajátításának ellenőrzésére 

szolgál.  

Röpdolgozat (folyamatjellemzésre alkalmas értékelés) 

- Az előző tanóra tananyagának számonkérésére szolgál. 

Tudásmérő teszt (folyamatellenőrzésre alkalmas és összegző értékelésre egyaránt használatos) 

- Objektíven elemzi a tanulónak adott tantárgyra vonatkozó tanulási eredményeit, feltárja 

a taníthatóság pozitívumait és kritikus pontjait, vonatkozhat adott tanegységre, tan-

anyagra, témakörre. 

Szintfelmérők (diagnosztikai értékelés)  

- Célja az előzetes ismeretek feltérképezése, illetve idegen nyelv oktatásánál a szintfel-

mérő eredménye határozza meg a haladó/kezdő csoportba sorolást.  

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pont-

szám és százalék) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a 

szaktárgyat tanító tanárok (adott esetben minimális eltérés lehetséges): 
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OSZTÁLYZAT 

HUMÁN 

REÁL IDEGEN NYELVI 

MAGYAR TÖRTÉNELEM 

JELES (5)  85-100%  90-100%  90-100%  85-100%  

JÓ (4)  70-84%  72,5-89%  70-9%  75-84%  

KÖZEPES (3)  55-69%  52,5-72%  50-69%  50-74%  

ELÉGSÉGES (2)  35-54%  35-52%  35-49%  35-49%  

ELÉGTELEN (1)  0-34%  0-34%  0-34%  0-34%  

Az írásbeli számonkérés kritériumai 

A témazáró dolgozatot a szaktanárnak legalább egy héttel előre be kell jelenteni, a felkészülés 

módját, valamint a számon kérhető tananyagot ismertetni kell a tanulókkal. Egy nap maximum 

két témazáró dolgozat íratható. Ha egy napon két témazárót ír az osztály, további írásbeli dol-

gozat nem íratható az osztály vagy csoport egészével. Ez alól kivételek a nyelvi csoportok.  

A számonkérést időarányosan kell végezni, a dolgozatokat minél hamarabb ki kell javítania a 

szaktanárnak. A témazárókat két héten belül ki kell javítani, ellenkező esetben a tanuló kérheti, 

hogy az érdemjegy ne kerüljön beszámításra. A szaktanár egy tantárgyból (kivéve az élő idegen 

nyelvet) nem írathat újabb azonos szintű dolgozatot mindaddig, amíg az előző dolgozatot kija-

vítva ki nem adta a tanulóknak.  

A tanulókkal valamennyi tantárgyi osztályzatukat közölni kell, s azoknak a digitális naplóba 

azonnal be kell kerülniük. Az elégtelen témazárót írt tanulónak ugyanabból a témakörből javí-

tási lehetőséget lehet adni. A megismételt témazáró dolgozat mindkét érdemjegye bekerül a 

naplóba, az érdemjegyek átlagának kiszámításakor mindkét jegyet feleakkora súllyal kell fi-

gyelembe venni.   

SZÓBELI SZÁMONKÉRÉS 

A szóbeli számonkérés célja az ismeretek elsajátításának folyamatos figyelemmel kisérése és 

fejlesztése. Az értékeléssel a szóbeli kifejezőkészséget, a szaknyelv elsajátítását, a kommuni-

kációs készséget fejlesztjük.  

Alapkövetelmény a kötelező érettségi tantárgyakból (kivéve matematika) a rendszeres szóbeli 

számonkérés. Azoknak a tanulóknak, akiknél szakértői vélemény alapján az írásbeli vagy szó-

beli számonkérés közül valamelyik nem alkalmazható, biztosítani kell a számára kedvezőbb 

lehetőséget.  
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A szóbeli számonkérés formái 

Felelet  

- egy óra anyagából, tanegységnyi anyagból;  

Beszámoló  

- kijelölt tananyagból, egy témakörből;  

Kiselőadás  

- önkéntes alapon, egyéni felkészülés alapján, kijelölt témakörből.  

Az osztályozás ajánlott követelményei:  

jeles (5)  

- kiválóan, önállóan, esetleg kisebb segítő kérdésekkel előadott ismeretanyag, logikusan 

és hiánytalanul megadott válaszok; 

jó (4)  

- összefüggően, jól felépített és előadott ismeretanyag, az összefüggések kis hányadára 

a tanuló csak tanári segédlettel emlékszik;  

közepes (3)  

- akadozva előadott ismeretanyag, a tanuló összefüggő feleletre nem képes, a tények 

többségét felsorolja, az összefüggések kisebbik hányadát segítő kérdések alapján fel-

ismeri a tanuló; 

elégséges (2)  

- nehézkesen és igen hiányosan előadott ismeretanyag, a tények többségét segítő kérdé-

sekre fel tudja idézni, de azokat rendszerezni, magyarázni, közöttük összefüggéseket 

feltárni nem képes a tanuló;  

elégtelen (1)  

- elfogadhatatlan, igen hiányos tartalom, a tények 50 %-át sem tudja még segítő kérdé-

sekre sem felidézni a tanuló.  

GYAKORLATI SZÁMONKÉRÉS  

A gyakorlati számonkérés tantárgy-specifikus, hiszen csak testnevelés, ének-zene, rajz és vizu-

ális kultúra valamint informatika tantárgyak esetén alkalmazható.  

Informatika tantárgy esetén a gyakorlati számonkérés számítógép segítségével megoldandó fel-

adatsorból áll, az írásbeli számonkérés osztályozási módjával azonosan kerül értékelésre. 

Testnevelés tantárgy során a gyakorlati számonkérés a tanulók fizikai állapotának mérését je-

lenti a NETFIT, Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt segítségével.  
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2.9.4 Tananyag pótlása hiányzás esetén  

- Amennyiben a tanuló betegség vagy egyéb ok miatt hiányzik, köteles bepótolni az 

kiesett anyagrészt. Ha a tanuló hiányzása alatt az osztályban/csoportban bármilyen 

szintű dolgozatírás történt, azt a dolgozatot a tanulónak a tanárral egyeztetett időpont-

ban (maximum két héten belül) pótolnia kell. Ha a tanuló a pótláson nem jelenik meg, 

akkor az ezt követő első órán köteles megírni a dolgozatot. Ha az újabban kijelölt idő-

pontban sem írta meg a tanuló saját hibájából a dolgozatot, akkor annak érdemjegye 

elégtelen.  

- Azokból a tantárgyakból, ahol nem történt dolgozatírás, a tanuló a következő dolgo-

zatnál a többi tanulóval együtt számon kérhető. Tartós betegség esetén célszerű a dol-

gozatot egy külön az előző pontban egyeztetett időpontban megíratni.  

- Rendszeresen és szándékosan hiányzó tanulók esetén a tantestület döntése szerint a 

tanulónak minden tantárgyból be kell számolnia. A beszámoltatás tárgya egy féléves 

anyag. A hiányzás nyomon követése és a tantestület felé a jelzés megtétele az osztály-

főnök feladata.  

- Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§ (7) a) pontja szerint eléri a kétszázötven ta-

nítási órát, vagy az f) pontja szerint egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc szá-

zalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt ér-

demjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtes-

tület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

2.9.5 Érdemjegyek és osztályzatok  

A szaktárgyakból a heti óraszám kétszeresénél legalább eggyel több jegyet kell adni féléven-

ként. A jegyeknek időarányosan kell kialakulniuk és bekerülniük az elektronikus naplóba. Fél-

évkor és év végén minden szaktárgyból osztályzatot kapnak a tanulók.   

Az érdemjegyek súlyozása  

A jegyek súlyozását az általunk használt elektronikus naplóban az alábbiak szerint köteles min-

den pedagógus beállítani: 

 kis jegy: 0,5× 
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 normál jegy: 1× 

 dolgozat: 1× 

 témazáró: 2× 

 vizsga:: 3× 

A félévi és tanév végi jegyek meghatározásának szabályai  

- A félévi és az év végi osztályzatokat az érdemjegyek alapján kell meghatározni, figye-

lembe véve a témazárók kiemelt szerepét.  

- A tanuló magatartását a szaktárgyi érdemjegyeibe nem lehet beszámítani.  

- Az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen nem térhet el a tanítási év közben 

szerzett érdemjegyek átlagától. A tanév végén az egész éves teljesítményt kell értékelni, 

figyelembe véve a fejlődési tendenciát.  

- A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében az 

elégséges szint és a jeles szint meghatározásában a szaktárgyat tanítóknak következete-

sen kell alkalmazniuk a helyi tanterv előírásait.  

- A digitális napló rendszere az átlagok számítását automatikusan végzi. Amennyiben a 

tanuló átlaga 2,00 alatt van és a félév / tanév során megírt témazáróinak fele elégtelen, 

a tanuló osztályzata elégtelen. Amennyiben a tanuló átlaga 2,00 és 2,70 között van, 

osztályzata elégséges; 2,75 és 3,60 között osztályzata közepes; 3,61 és 4,60 között osz-

tályzata jó; 4,61 és 5,00 között osztályzata jeles. 

2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatáro-

zásának elvei és korlátai 

Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Legfontosabb jellemzője a 

rendszeresség, az alaposság, a céltudatosság.  

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok mennyiségének és nehézségi fo-

kának igazodnia kell a tanulócsoport összetételéhez, a tantárgy és az adott tananyag természe-

téhez, és a megoldásához rendelkezésre álló időhöz. 

Az otthoni felkészülés szerepe  

- A tanórákon tanult ismeretek elsajátítása, elmélyítése, azok gyakorlatban való alkal-

mazása;  

- a következő tananyagegység vagy tanóra előkészítése;  
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- az összefüggések felismerésének gyakorlása;  

- a problémamegoldó készség fejlesztése;  

- az önellenőrzés, valamint a saját teljesítmény- és tudásszint reális mérési igényének 

kialakítása;  

- felkészülés a tanórai számonkérés, a tudásszint mérés különböző formáira;  

- az önálló ismeretszerzés- és alkalmazás készségének kialakítása tanulóinknál;  

- általában az adott műveltségterület, tantárgycsoport vagy tantárgy céljai között meg-

határozott készségek és képességek fejlesztése.  

Az otthoni felkészülés formái  

- Az előző tanóra vagy több tanórából álló egység során feldolgozott elméleti anyag 

megtanulása az iskolai oktatás során tanári irányítással elkészített füzetbeli vázlat, az 

órán elvégzett feladatok és a tankönyv segítségével.  

- Az elméleti tananyaghoz kapcsolódó, a szaktanár által megszabott gyakorló feladatok 

írásbeli megoldása (kötelező házi feladat).  

- Nagyobb, hosszabb felkészülést igénylő, pontos tanári szempontsorral, formai és tar-

talmi megkötésekkel ellátott írásos feladat (házi dolgozat).  

- A szaktanár által ajánlott gyakorló feladatok részbeni vagy teljes írásbeli megoldása 

(ajánlott házi feladat).  

- A diák által önállóan választott, a tananyaghoz kapcsolódó feladatok elvégzése, önálló, 

belső motivációjú ismeretszerzés (szorgalmi házi feladat).  

- Felkészülés tanórai önálló kiselőadásra szaktanári szempontok és szakirodalom alap-

ján.  

- Átfogó komplex ismétlés az addig tanult elméleti és gyakorlati ismeretek felhasználá-

sával és kiegészítésével témazáró nagydolgozat vagy vizsga előtt. A felkészülési for-

mák alkalmazása, azok gyakorisága az adott tantárgy jellegétől függ.  

- A kötelező házi feladat elvégzését osztályszinten az óra elején ellenőrizzük. Ennek 

funkciója az esetleges problémák megbeszélése, a jó megoldások elismerése, kieme-

lése. Ha a tanuló a kötelező házi feladatot nem készítette el, azt a szaktanár által meg-

határozott határidőre pótolnia kell, vagy a házi feladat anyagának tudásáról a tanórán 

kell számot adnia. Egyéb esetben ezt a tanulói teljesítményformát nem osztályozzuk, 

csak szóban értékeljük.  

- A házi dolgozat értékelésének elvei megegyeznek az órai írásbeli számonkéréssel.  
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- Ajánlott házi feladatot, szorgalmi feladatot, kiselőadást csak abban az esetben osztá-

lyozunk, ha azt a tanuló külön kéri, illetve ha annak nehézségi foka megfelel a tantárgy 

követelményszintjének, szóbeli értékelést azonban minden esetben adunk.   

Az otthoni felkészülés koordinációja  

- A feladatok kijelölésénél törekedni kell arra, hogy az otthoni felkészülés időtartama 

átlagos képességű, rendszeresen tanuló diákok esetén összesen ne haladja meg a napi 

2-3 órát, 7-8- osztályosok esetében 1-2 órát. Az átlagosnál több időt igénylő feladatok 

kiadásakor azok elvégzésére hosszabb határidőt kell adni, a határidőn belül kiadott 

egyéb feladatok mennyiségét úgy megszabva, hogy a napi felkészülési idő ne növe-

kedjen.  

- A napi összes maximális felkészülési idő figyelemmel kísérése az osztályban tanító 

szaktanárok és szülők jelzései alapján az osztályfőnök feladata.  

- Ha az osztályfőnök tudomására jut, hogy valamely tantárgynál olyan hirtelen, de elke-

rülhetetlen feladatmennyiség-növekedés következett be, amely a napi összes maximá-

lis felkészülési időt három óra fölé növelné, a feladatok átmeneti mérséklése érdeké-

ben konzultációt kezdeményez más, az osztályban tanító szaktanárokkal.  

- Amennyiben az osztály tanulói úgy érzik, hogy egy vagy több tárgyból rendszeresen 

olyan mennyiségű házi feladatot kapnak, amely a többi tárgyból történő felkészülést 

veszélyezteti, osztályfőnöküknek jelezhetik a problémát. A szülők a Szülői Közösség 

képviselői segítségével kérhetik az iskola vezetését az ilyen jellegű problémák orvos-

lására.  

- A hétvége pihenésre fordíthatósága érdekében pénteken csak annyi feladat adható ki, 

amelynek mennyisége nem haladja meg egy átlagos hétköznap terhelését. Ugyanígy 

járunk el hosszabb tanítási szünet esetén is.  

2.11 A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának és szor-

galmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

2.11.1 A tanuló jutalmazásával összefüggő elvek 

1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy kimagasló 

tanulmányi eredményt ér el; az osztály, illetve az iskola érdekében kiemelkedő közösségi 
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illetve hitéleti tevékenységet végez; az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport- 

és kulturális versenyeken, vetélkedőkön vesz részt; vagy bármely más módon hozzájárul 

az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti.  

2. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi 

munkát végzett tanulók a tanév végén szaktárgyi teljesítményükért, példamutató magatar-

tásukért, kiemelkedő szorgalmukért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizo-

nyítványába be kell jegyezni. Amennyiben a készségtárgyak valamelyikéből osztályzata 

jelesnél gyengébb, a dicséret egyéni elbírálás alapján adható. 

3. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredmé-

nyesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.  

4. Az igazgatói és a nevelőtestületi dicséretet nyilvánosságra kell hozni.   

ELISMERÉS FORMÁI 

a) Szóbeli (pl. az osztályközösségben végzett munkáért)  

b) Írásbeli (pl. városi v. iskolai rendezvényen való szereplésért)    

c) Tárgy- és pénzjutalom odaítéléséhez nevelőtestületi döntés szükséges.   

d) Egyéb elismerések (pl. jutalomkirándulás, médiában való megjelentetés). 

ELISMERÉSSEL ÉLHET 

1) Igazgató  

2) Igazgatóhelyettes  

3) Osztályfőnök  

4) Szaktanár  

5) Nevelőtestület  

6) DÖK  

ISKOLAI KITÜNTETÉSEK 

A végzős évfolyam tanulóinak  

1) „A legjobb végzős diák” – Losontzi István-díj (1-2 fő), 

2) „Kiváló diák” cím (maximum 4 fő),  

3) „Iskoláért emlékplakett” (maximum 4 arany és 4 ezüst fokozat,  

4) „Jó tanuló, jó sportoló bronz emlékplakett” (maximum 2 fő),  

5) Egyéb kiemelkedő eredményért (pl. DÖK, énekkari szolgálat) 
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A 11. évfolyam tanulóinak  

1) Arany János Ösztöndíj I-II. fokozat,  

2) Az 1971. évben érettségizett IV.b emlékére tett alapítvány (1 tanár, 2 diák),  

A 7-11. évfolyam tanulóinak  

1) „Az egy tanév alatt a legtöbbet javító diák” cím   

2) Könyvjutalom (osztályonként minimum 3 diák) 

3) Nyári táborok támogatása: Talentum, SDG (2-3 diák)  

4) Konferencián, találkozón való részvétel támogatása 

A felterjesztések a munkatervben meghatározottak szerint történnek. 

ALAPÍTVÁNYI JUTALMAK 

A jutalmak odaítélése az osztályfőnökök / nevelőtestület tagjainak javaslatára, a kuratórium 

által kiírt feltételekkel, illetve pályázattal történik. 

1) Talentum Alapítvány 

2) Rácz Zsolt emlékére létrehozott Alapítvány  

2.11.2 A tanulók magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése a nevelési célok tükrében  

A tanuló személyiségének további fejlődése szempontjából fontos a magatartásának és szor-

galmának értékelése a nevelési célok tükrében. A köznevelési törvény szerint ezt a tevékeny-

séget elsősorban az osztályban tanító pedagógusok véleménye alapján az osztályfőnök végzi, a 

diákönkormányzat véleményének kikérése után. A javasolt osztályzatokat a nevelőtestület az 

osztályozó értekezleten fogadja el. Véleménykülönbség esetén az értekezleten az osztályban 

tanító szaktanárok egyszerű szótöbbséggel döntenek.  

A magatartás minősítését befolyásolja 

 a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásainak, késéseinek száma, trendje, 

 az igazolásokra vonatkozó rendelkezések betartása, 

 a tanulók jutalmazási elveinek és formáinak figyelembevétele, 

 a fegyelmező intézkedések (fokozatok) elveinek és formáinak figyelembevétele. 

A szorgalom osztályzatok nem a tanuló abszolút sorrendiségét tükrözi, hanem hogy képessége-

ihez és eddigi eredményeihez viszonyítva az adott időszakban milyen eredményt ért el. 
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A MAGATARTÁS MINŐSÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI 

Példás (5) aki 

 felelősséget érez saját és mások cselekedeteiért, 

 kiáll az iskola keresztyén értékrendje és követelményei mellett, 

 rendszeresen részt vesz istentiszteleteken, egyéb hitéleti alkalmakon a minimum elvárt al-

kalom felett, 

 aktív, irányít és kezdeményez, 

 jó közösségi ember, segíti mások elfogadtatását, beilleszkedését, 

 önként vállal közösségi munkát, 

 udvarias, figyelmes, 

 öltözete, hajviselete rendezett, alkalomhoz illő, 

 a házirendet ismeri és betartja, a közösség ellen vétőkkel szembeszáll,  

 vigyáz az iskola berendezéseire, tisztaságára, 

 hiányzásait rendben igazolja. 

 az elbírált tanulmányi időszakban igazolatlan mulasztása, figyelmeztetése, intése, fe-

gyelmi büntetése nincs, 

 nem lehet példamutató az, aki megbukott. 

Jó (4) aki 

 vállalja a felelősséget, 

 a helyes kezdeményezések mellé áll, 

 az iskola keresztyén értékrendje és követelményei szerint végzi iskolai feladatait, 

 teljesíti az istentiszteleteken, egyéb hitéleti alkalmakon való részvétel elvárásait, 

 támogatja az iskola által kitűzött célokat, annak megvalósításában az osztályfőnököt és a 

diákvezetőket, 

 vállalja a rábízott munkát, azt legjobb tudása szerint elvégzi, tiszteli a közösség érdekeit, 

 fegyelmezett, de nem vállal irányítást, 

 a közösség ellen vétőkkel szemben a jó irányt képviseli,  

 udvarias, megjelenése rendezett, de mások viselkedése iránt közömbös, 

 alkalmazkodik az iskola házirendjéhez, de mások hanyagsága iránt közömbös. 

Változó (3) aki 

 felelősségérzete kialakulatlan, ingadozó, 
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 az iskola keresztyén értékrendjét és követelményeit vonakodva és megkérdőjelezve végzi, 

 nem teljesíti a minimális elvárást az istentiszteleti és egyéb hitéleti alkalmakon 

 ítéletei nem megbízhatóak, nem mindig vállalja önmagát, 

 könnyen befolyásolható, 

 nem képes önálló döntésre és teljesítésre, 

 tudatosan nem árt, szimpátiája ingadozó, 

 hajlamos egyéni érdekeit előtérbe helyezni (mások vagy a közérdekkel szemben), 

 esetenként udvariatlan, nyegle, megjelenése, viselkedése kifogásolható, 

 vele szemben írásban rögzített fegyelmező intézkedés történt, és erről a szülő értesítést ka-

pott. 

Rossz (2) aki 

 romboló, tudatosan negatív értékrendű, 

 nem vállalja tetteiért a felelősséget, 

 nem teljesíti a minimális elvárást az istentiszteleti és egyéb hitéleti alkalmakon 

 önállótlan, segítséget nem fogad el, 

 közösségen kívüli, társ a rosszban, 

 tudatosan ellenáll, az intelmeket nem fogadja meg, 

 társaival szemben durva, rendetlen, 

 öltözködése, hajviselete rendetlen, nem méltó az iskolához, 

 vele szemben írásban rögzített fegyelmező intézkedés történt, és erről a szülő értesítést ka-

pott. 

A SZORGALOM MINŐSÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI 

Példás (5) aki 

 céltudatosan szervezi munkáját, pontos, megbízható, kötelességtudó, 

 ami érdekli, abban többletmunkát vállal, 

 önállóan osztja be idejét, munkáit, önellenőrzésre képes, 

 írásbeli munkái rendezettek, felszerelése hiánytalan és erre készteti társait is. 

Jó (4) aki 

 figyel, feladatait rendszeresen, példamutatóan megoldja, 

 ösztönzésre rendszeresen dolgozik, ellenőrzi magát, 

 szükség esetén segítséget kér és elfogad 
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 pontosan jár iskolába, 

 írásbeli munkája általában rendezett, felszerelése hiánytalan, de mások hanyagsága iránt 

közömbös. 

Változó (3) aki 

 tanulmányi munkájában nem teljesít egyenletesen, 

 képességeinél gyengébb eredményt ér el, 

 önállótlan, önellenőrzésre nem képes, 

 gyakran kell a kötelességeire figyelmeztetni, 

 ingadozik a fegyelmezett és a hanyag munkavégzés között, 

 késik, gyakran otthon marad, 

 írásbeli munkái kifogásolhatóak 

 felszerelése gyakran hiányos. 

Hanyag (2) aki 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, esetleg megbukik, 

 figyelmetlen, feladatait nem végzi el rendszeresen, 

 önálló munkára nem hajlamos, 

 rendetlen, fegyelmezetlen, munkához való viszonya rossz, 

 pontatlan, hanyag, feledékeny, 

 írásbeli munkája csúnya, felszerelése rendszeresen hiányos. 

2.11.3 A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések formái és alkalmazá-

sának elvei 

Ha a tanuló a jogszabályban, az iskola pedagógiai programjában, házirendjében vagy szervezeti 

és működési szabályzatában meghatározott kötelességét vétkesen megszegi, vele szemben a 

kötelességszegés súlyosságától függően elmarasztalás vagy fegyelmi büntetés alkalmazható. A 

fegyelmi és kártérítési felelősségre a vonatkozó jogszabályok érvényesek.  

Az elmarasztalásnak mindenkor alkalmazkodni kell a tanuló életkori sajátosságaihoz és arány-

ban kell lennie a terhére rótt cselekedettel. Az iskolai elmarasztalás nevelési eszköz, nem lehet 

megtorló vagy megalázó. Aránytalan fizikai és szellemi megterheléssel büntetni nem szabad.  
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Az alkalmazott fegyelmi büntetéseket be kell írni a tanuló ellenőrzőjébe és az elektronikus nap-

lóba. A tanulónak az ellenőrzőt a szülővel 8 napon belül alá kell íratnia, ellenkező esetben az 

iskola a fegyelmező intézkedés alkalmazásáról a szülőt levélben értesíti.   

A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI  

a) Igazgató: figyelmeztetés, intés, megrovás, szigorú megrovás, szigorú megrovás 

utolsó figyelmeztetés  

b) Igazgatóhelyettes: figyelmeztetés, intés, megrovás  

c) Osztályfőnök: figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli), intés, megrovás  

d) Szaktanár: figyelmeztetés, intés, megrovás  

e) Nevelőtestület: figyelmeztetés  

f) Kollégiumi nevelőtanár: figyelmeztetés, intés, megrovás  

g) DÖK: figyelmeztetés  

h) Fegyelmi bizottság írásbeli határozata  

1.   A tanuló súlyos kötelességszegése esetén, a büntetési fokozatok betartásától el lehet 

tekinteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:  

a) durva verbális agresszió,   

b) a másik tanuló megverése, testi épségének megsértése és lelki bántalmazása;   

c) az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszes ital) iskolába hozatala, fogyasztása;   

d) a szándékos és súlyos gondatlansággal elkövetett károkozás;   

e) az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése.  

2. Fegyelmi tárgyalás az Nkt. 58.§ (3)-(14) és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53-

61. §-a előírásai szerint lefolytatható  

a) azon tanulókkal szemben, akik öt írásbeli elmarasztalásban részesültek  

b) kötelességeiket vétkes és súlyos módon megszegték  

c) igazolatlan óráik száma eléri vagy meghaladja a nyolcat,  

3. Ha a fegyelmi eljárás során bebizonyosodik, hogy a tanuló kötelességeit vétkesen és 

súlyosan megszegte, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

4. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. 

Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja.  

5. A fegyelmi büntetés lehet  

a) megrovás,  



Az Arany János Református Gimnázium Pedagógiai Programja 

 

85 

 

b) szigorú megrovás,  

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,  

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,  

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,  

f) kizárás az iskolából.  

Tanköteles tanulóval szemben az e)–f) pontban meghatározott fegyelmi büntetés csak rendkí-

vüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát, kol-

légiumot keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában, kollégiumban tör-

ténő elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, a kormány-

hivatal hét napon belül köteles másik iskolát, kollégiumot kijelölni számára. A d) pontban sza-

bályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a 

másik iskola igazgatójával megállapodott. A c) pontban meghatározott fegyelmi büntetés szo-

ciális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható.  

A fegyelmi eljárást az iskola bármely tagja kezdeményezheti, annak megindításáról a szűkebb 

iskolavezetés dönt.  

A FEGYELMI ELJÁRÁST MEGELŐZŐ EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elve-

zető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a 

sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az 

egyeztető eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás 

létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.  

A MAGATARTÁS JEGYEK ALAKÍTÁSA   

Az osztályokban tanító szaktanárok véleményének kikérésével történik, figyelembe véve a fe-

gyelmező intézkedéseket.  

A tantestület „a Megállapodás”-ban foglaltakra hivatkozva javasolhatja az igazgatónak a szi-

gorú megrovás utolsó figyelmeztetésben részesített diák tanulói jogviszonyának a megszünte-

tését, amennyiben a keresztyéni közösségre káros vagy veszélyes magatartása nem változik.  

MULASZTÁSOK, KÉSÉSEK KÖVETKEZMÉNYEI 

- Ha a tanuló a betegsége utáni első iskolai napon nem igazolja távolmaradását, mulasztott 

órái igazolatlanok. 
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- Ha a tanuló a tanóráról 5 percnél kevesebbet késik, azt indokolnia kell, ha nem volt szüksé-

ges a távolléte, elmarasztalásban részesül.  

- Ha a tanuló késése 5 percnél hosszabb, azok összeadódnak – amennyiben ezek ideje eléri a 

45 percet, akkor 1 igazolatlan órai bejegyzést kap, amit az elektronikus napló megjegyzés 

rovatában jelöl a szaktanár. 

- Igazolatlan hiányzás esetén az alábbiak szerint kell írásban eljárni, valamint a szülőt írásban 

értesíteni: 

1 óra  osztályfőnöki figyelmeztetés 

2-3 óra  osztályfőnöki intés 

4-5 óra  igazgatói figyelmeztetés 

7-8 óra   igazgatói intés 

8. óra  fegyelmi tárgyalás 

- További igazolatlan órák egyéni elbírálás szerinti fegyelmi következményekkel járnak.  

- Ha a tanköteles és a nem tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása a 10 órát eléri az igazgató 

a tényt jelzi a szülőnek, a gyermekjóléti szolgálatnak és a kormányhivatalnak.   

- Ha a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri a 30 tanórát, vagy a nem tanköteles ta-

nuló esetén az 50 tanórát az igazgató a jogszabályoknak megfelelően teszi meg a szükséges 

lépéseket. 

- Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása a 200 órát vagy egy adott tantárgyból a taní-

tási órák tíz százalékát meghaladja, az osztályfőnök levélben értesíti a szülőt.  

- Az a tanuló, akinek igazolt és igazolatlan mulasztása a 250 órát vagy egy adott tantárgyból 

a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, a tanév végén nem osztályozható. A neve-

lőtestület különösen indokolt esetben azonban - az osztályfőnök és a szaktanár javaslata 

alapján - engedélyezheti, hogy a tanuló osztályozó vizsgát tegyen.   

- Annak a nem tanköteles tanulónak, akinek az igazolatlan mulasztása az 50 órát túlhaladja, 

a tanulói jogviszonya megszűnik.  

2.12 A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 

1.) A tanuló magasabb évfolyamra léphet, ha teljesíti legalább 35%-ban a tantárgyi alapköve-

telményeket – az érdemjegyek alapján. 
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2.) Ha hiányzásai nem lépik túl a mindenkor megállapított határt, s ha igen a tantestület határo-

zata alapján osztályozó vizsgát tett, s az osztályozóvizsgán elérte a 35 %-ot. 

3.) Ha mindkét félévben elérte az elégséges határát, s azokból a tárgyakból, ahol témazáró je-

gyek vannak, a témazárók átlaga nem elégtelen. 

4.) Ha a javító vizsgán legalább elégséges érdemjegyet szerzett.  

2.13 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Valamennyi tanulónak joga van képességei minél maradéktalanabb kibontakoztatására, szemé-

lyiségfejlődésének támogatására. A társadalomban bekövetkező változások, a csonka családok 

számának növekedése hozzájárul a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek számának növekedéséhez. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítanunk ezekre a 

tanulókra. Nekik olyan támogató környezetre van szükségük, mely elősegíti sikeres iskolai elő-

menetelüket. Fontos, hogy megteremtsük a feltételeit egy befogadó iskolai rendszernek, a ké-

sőbbiekben pedig e feltételeket folyamatosan továbbfejlesszük. Elő kell mozdítani az érintett 

tanulók esélyteremtését, esélyegyenlőségét. 

E feladatkörben fontos szerepet tölt be az osztályfőnök: fokozottan figyel a problémás tanu-

lókra, segíti őket, felhívja az osztályban tanító kollégák figyelmét a helyzetre, folyamatosan 

kapcsolatban van a szülőkkel. Figyelemmel kíséri, hogy az érintett diák valóban részt vesz-e a 

felzárkóztató és korrepetáló foglalkozásokon. 

A lelki gondozás az intézményi lelkész feladata. 

Iskolánk az alábbi segítséget nyújtja az esélyegyenlőség megteremtése érdekében: 

 tehetséggondozás és felzárkóztatás a kulcskompetenciák fejlesztésében 

 tanulásmódszertani felkészítés, tanulási tanácsadás 

 a digitális tananyagok felhasználásának elősegítése 

 az oktatásban használt kommunikációs és információs technológiák alkalmazásának 

elősegítése 

 differenciáló módszerek alkalmazása a tanítási órákon 

 a pályaorientáció, a továbbtanulás támogatása 

 lelki gondozó, pszichológus segítsége a személyiség- és közösségfejlesztésben 
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Gimnáziumunkban a szülők létre hozták a Tálentum Alapítványt, melynek háromtagú kurató-

riuma minden tanévben kétszer – októberben és februárban – anyagi támogatásban részesíti a 

rászoruló tanulókat. 

2.14 Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programok, tevékenysé-

gek 

Napjaink ökológiai katasztrófával fenyegető világában meg kell ismertetnünk a tanulókkal a 

természet eredendő teljességét, finom egyensúlyát és sérülékenységét. A természettudományi 

órákon konkrét példákon keresztül láttatnunk kell az emberiség előtt álló lehetőségeket, fel kell 

hívni diákjaink figyelmét az egyéni és közösségi, társadalmi felelősségre.  

Kiemelt stratégiai céljaink: 

természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos ismeretek átadása. - A termé-

szettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a természeti környe-

zet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban. - Globális környezeti problémákkal kap-

csolatos érzékenység kialakítása. A fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakí-

tása, fejlesztése. - Helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakí-

tása, ezek felismeréséhez szükséges kompetenciák fejlesztése. - Saját környezetünkkel kapcso-

latos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés. - A tanulók lakóhelye közelében található ter-

mészeti értékek megismertetése. - A természet szeretetére nevelés, közvetlen élmény kialakí-

tása a természettel. - A globális és a helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, 

tevőleges magatartásra nevelés. - Szelektív hulladékkezelésre szoktatás. - A természetes anya-

gok és hagyományos kézműves technikák megismertetése. - A mindennapi életben való kör-

nyezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés.  - A kerékpáros közlekedés gyakorlatá-

nak, kultúrájának népszerűsítése.  

A környezeti nevelés igazán hatékony akkor lehet, ha áthatja, szemléletével átjárja az iskolai 

élet minden színterét, tevékenységét. A szemléletformálás és az értékközvetítés jellemzően te-

vékenységorientált: - tanórák (szaktárgyi, osztályfőnöki) - tanórán kívül – a tisztaság, szépség, 

érték, megőrzése - a mikrokörnyezet igényes, gondos kialakítása, megóvása (osztálytermek, 

folyosók, udvar)  – életviteli kultúra, szokások kialakítása - tehetséggondozás, szakköri tevé-

kenység - pályázatok (rajz, fotó) - faliújság, kiállítás készítése - jeles napok (megemlékezések, 
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akciók) - energiatakarékosság - hulladék újrahasznosítás - papírgyűjtés - használt elem gyűjtése 

- szelektív hulladékgyűjtés, 

Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és 

tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetősége-

ket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az 

egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilár-

dak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az is-

kola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. Ezek közé tartoznak az aláb-

biak:   

• önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

• az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

• az értékek ismerete 

• az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

• a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamata 

• a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

• a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

• a tanulás és a tanulás technikái 

• az idővel való gazdálkodás szerepe 

• a rizikóvállalás és határai a szenvedélybetegségek elkerülése 

• a tanulási környezet alakítása 

• a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

Az iskolai egészségnevelés összefügg a tanári magatartással, gondossággal, az intézmény 

szervezettségével.   

• Gondoskodik az osztálytermek megfelelő szellőztetéséről. 

• Tájékozódik az iskola a tanulók tanulást is befolyásoló egészségi állapotáról. 

• Az osztálytermek berendezése az egészségügyi szempontoknak. 

• Számítógépek elhelyezése 

• Ülésrend kialakítása 

• A napi munkarend, az órarend tervezése, a mozgásigény kielégítése. 

Az iskolának törekednie kell: 

• az egészséges személyiségfejlődés elősegítésére,   
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• az egészséges táplálkozásra (pl. az iskolai büfé választéka),   

• a mindennapi testmozgásra,   

• a dohányzás, alkoholfogyasztás- és kábítószer használat megelőzésére,   

• a fogyatékosok és hátrányos helyzetűek integrációjára,   

• az iskolán belüli bántalmazás megelőzésére,   

• a szexuális nevelésre   

Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez. Osztályfőnöki órá-

kon konkrét témakörök feldolgozása, interaktív gyakorlatok, esetelemzések. 

Tanórán kívüli foglalkozások: 

• Délutáni szabadidős foglalkozások.   

• Sportprogramok   

• Egészségnap   

• Kulturális programok   

• Kirándulások   

• Sítáborok 

Tájékoztató fórumok: 

• Szülői értekezlet, fogadó órák   

• Szakmai tanácskozások, tréningek   

Iskolánk kívüli rendezvények 

• Kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjaihoz.   

Módszerek a megvalósításhoz, egymásra épülő rendezvénysorozatok: 

• Tegyük szebbé az iskola környezetét, készíttessünk a tanulókkal a témával kap-

csolatos plakátokat, a faliújságon és az iskolaújságban együk közzé ezzel kap-

csolatos írásokat.   

• Szervezzünk kirándulásokat, tegyük lehetővé a rendszeres testmozgást, a szülő-

ket is vonjuk be ezekbe.   

• Tekintsük át a tantárgyakat, és tegyünk javaslatot, hogy az egyes tárgyakban 

miként jelenthet meg az egészségfejlesztés szemlélete.   

• Csatlakozás az iskolai drogügyi koordinátorok megyei hálózatához vagy a más 

szakmai csoportok hálózatához az ifjúságvédelmi felelősön keresztül.   
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• Határozzák meg az ellenőrzés és értékelés módszereit. Ki, mit, mikor, milyen 

módszerrel ellenőrzi a célok megvalósulását az osztályfőnöki munkaközösség 

és a testnevelők vezetőjének irányításával.    

Iskolai testedzés program 

Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja a tanulók egészséges testi-lelki fejlődé-

sének elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor és az azzal 

együtt járó technológiák az embert olyan életmódba kényszeríthetik, amely a mozgásszegény 

életmódhoz, a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen előidézve ezzel a szellemi 

teljesítmény romlását is. Az iskolai testnevelés és a sport keretei között az egészségnevelés, a 

szociális kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív együttműködés 

egyaránt fejleszthető. 

Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon, az alábbi 

sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontoknak kell teljesülniük:   

• minden tanuló minden nap részt vehet a testmozgás-programban;   

• minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a 

keringési- és légző-rendszer megfelelő terhelése;   

• minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes 

testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna.    

• minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt 

jelent még az eltérő adottságú tanulóknak is;   

• a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes test-

mozgásprogramban;   

• a testmozgás-program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is megtanít 

(olyan sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása 

érdekében);   

A fenti szempontok, együtt és egyformán fontosak és jelentősek. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, biológia 

és testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. Az elméleti ismereteket 

biológia, kémia, testnevelés,osztályfőnöki órák keretében szerzik meg a tanulók.  A gyakorlati 

ismereteket védőnői segítséggel, pl. újraélesztés gyakorlása babán, vérnyomásmérés stb. A be-

jövő osztályok számára kötelező a következő alapismeretek elsajátítása: 
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• mentőhívás szabályos folyamata   

• stabil oldalfekvés kialakítása   

• nyomó-és szorítókötés alkalmazása   

• mesterséges lélegeztetés alkalmazása   

2.15 Innováció 

2.15.1 Digitális Fejlesztési Terv (DFT) 

A Digitális Fejlesztési Terv 2018 szeptemberi módosítását követően megindult beszerzési eljá-

rások miatt szükségessé vált a korábban már módosított DFT ismételt korrekciója. Az eszköz-

beszerzések előkészítése során egyértelművé vált, hogy a tervezett eszközpark újragondolása 

szükséges az időközben bekövetkezett árukészlet és árváltozások miatt. Az eredetileg tervezett 

LEGO Story Starter csomag (LEGO Education 45100 „Story Starter”) készlete nm érhető el, 

gyártása a DFT legutóbbi módosítása óta megszűnt, helyette új összeállítású készlet beszerzését 

tudjuk biztosítani. A módosítás korábbi benyújtását a projektmenedzsmentben bekövetkezett 

többszöri személycsere is hátráltatta. 

A DFT 3.5. Humánerőforrás biztosításának tervezése fejezetben törlésre került a rendszergaz-

dára vonatkozó szövegrész és új fejezetként beemelésre került (3.6. pont) a minimálisan telje-

sítendő digitális óravázlatok száma intézményenként és tantárgyanként (mindösszesen 8 fő pe-

dagógus esetében 240 db). 

A nagykőrösi Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium városunk 

egyetlen gimnáziuma, 460 éves múltra tekinthet vissza. Az 1993 óta a Nagykőrösi Református 

Egyházközség által fenntartott intézményben jelenleg évfolyamonként 4 osztályban folyik ok-

tatási tevékenység. A hat évfolyamos képzés mellett helyet kap két hagyományos, 4 évfolyamos 

osztály, valamint egy, rendészeti ismereteket oktató szakgimnáziumi osztály is. A Gimnázium 

a 2015/2016. tanévben összesen 426 fő volt, ennek 41,55%-a (177 fő) hatosztályos gimnáziumi 

képzésben, 40,14%-a (171 fő) négyosztályos gimnáziumi képzésben, míg 18,31%-a (78 fő) 

szakgimnáziumi képzésben tanult. A 2015/2016-os tanévben 11 fő sajátos nevelési igényű és 8 

fő beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanuló tanult az intézményben. 

A 2016/2017. tanévben 10 fő SNI és 8 fő BTMN tanuló nevelését látta el az intézmény. 
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Az 1. táblázat a 8. és 10. évfolyamok kompetenciamérés eredményeinek az országos átlagtól 

való eltérését mutatja. Látható, hogy az utóbbi években tanulóink rendre néhány százalékkal az 

átlag fölött teljesítenek. Javulás mutatkozik a 10 osztályosoknál, ahol a 2012. és 2013. évi rosz-

szabb eredmény után erős javulás volt tapasztalható. 8. osztályosaink eredménye kis mértékben 

gyengült, de évről évre nagyon változó. 

1. táblázat: az intézmény kompetencia felmérések eredményeinek 

az országos átlagtól való eltérése 

 2012 2016 

 8. évfolyam 10. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 

Matematika 8,81% -0,61% 3,13% 0,91% 

Szövegértés 7,66% -1,68% 5,87% 3,6% 

Forrás: Közoktatási Információs Rendszer 

A 2012-ben bevezetett kerettantervre alapuló helyi tantervünkben jelentős szerep kap az infor-

matika, mint tantárgy, és mint digitális pedagógiai eszköz egyaránt. Valamennyi osztályunkban 

tanítunk informatikát és rendszeresen indul középszintű érettségi felkészítő, néhány éve már 

két csoporttal is. Az emelt szintű érettségihez szükséges programozási ismereteket szakköri 

foglalkozásokon sajátíthatják el tanulóink. 18 éve sikeresen rendezzük meg a Református Gim-

náziumok Országos Informatika Versenyét.  

Fő fejlesztési irányunk, hogy más tantárgyi órákon is hangsúlyos szerepet kapjon az informatika 

nem csak tanári szemléltetés, hanem tanulói aktivitás formájában is. A kompetenciaméréseken 

eredményeink a matematika és a szövegértés területén is az átlag körüli 5%-os sávban szórnak 

évek óta. Célunk, hogy a következő években ettől felfelé mozduljunk el. Ennek is eszköze lehet 

egy hatékonyabb digitális pedagógiai eszköztár alkalmazása. 

HELYZETELEMZÉS, FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLETEK BEMUTATÁSA 

DIGITÁLIS PEDAGÓGIAI ESZKÖZTÁR BEMUTATÁSA 

Előzmények: 

Iskolánk folyamatosan törekedett az informatikai eszközpark korszerűsítésére a géptermekben 

és az osztálytermekben egyaránt. Két géptermünkben tartjuk az informatika órákat és eseten-

ként helyet adunk más tárgyak digitális gyakorlatai számára is. (Például matematikában 

GEOGEBRA, kémiában AVOGADRO gyakorlatok.) A géptermek kapacitása azonban csopor-

tonként csak évi 1-2 alkalmat tesz lehetővé az informatika oktatás kiszolgálása mellett. Legtöbb 
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termünkben van egyszerű kivetítő és egy legtöbbször elavult, az előző, lecserélt géptermekből 

származó számítógép. 

Nem rendelkezünk más tárgyak interaktív digitális oktatására optimalizált oktatóteremmel, va-

lamint nem rendelkezünk interaktív digitális megjelenítő eszközzel (digitális tábla vagy panel) 

sem. 

Nevelőtestület nyitottsága: 

A nálunk dolgozó és alkalmazott pedagógusok nyitott szemléletmóddal, attitűddel, önként és 

az iskola által is támogatott vállalt továbbképzéseiknek köszönhetően elhivatottan használják a 

viszonylag szűkös digitális pedagógiai eszköztár minden elemét. Az iskolánkban dolgozó pe-

dagógusok IKT iránti fogékonysága és kompetenciája a lehetőségekből adódóan fejlesztésre 

szorul. Mindenki tudja használni a számítógépes eszközöket szemléltetésre kivetítő segítségé-

vel, de a tanulók digitális eszközhasználatán alapuló tanórák megtartására csak néhány tanárnak 

van lehetősége, így mások fejlődni sem tudnak ezen a téren. 

Tanulók nyitottsága: 

Tapasztalataink alapján egyértelműen megállapítható, hogy a digitális eszközök használatával 

megtartott tanítási órák a tanulók kedvencei. Szívesen alkalmazzák hagyományosan elsajátított 

ismereteiket számítógépes programokkal végzett gyakorlatokon. Szintén örömmel veszik a szá-

mítógépes eszközök segítségével végrehajtott kreatív gyakorlatokat, de akár a számonkéréseket 

is. 

Tanórák: 

A számítógépes eszközökkel támogatott tanári munka a tanórák jó részén jelen van, eléri a 30%-

ot, de az informatika órákon kívül a többi tárgyban a digitális eszközökkel kapcsolatos tanulói 

aktivitás elenyésző, csupán néhány százalék lehet. A cél, hogy a programba bevont csoportok 

esetén a tanulók digitális eszközökön végzett munkája a megtartott órák több mint 40%-án 

megjelenjen. 

Fejlesztési irányok: 

A digitális pedagógiai eszközöket a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben szeretnénk hasz-

nálni a matematika oktatása során. De a humán (elsősorban magyar nyelv és irodalom) órák, 

valamint más természettudományos órák (pl. biológia, kémia, fizika, földrajz) lebonyolítását is 

szeretnénk változatosabbá, érdekesebbé tenni a digitális pedagógia módszertanával, eszköz-

rendszerével. 
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Jelenlegi, szemléltetésre alkalmas eszközparkunkat (laptop, projektor) szeretnénk interaktív 

eszközökkel bővíteni: céljaink között szerepel a VEKOP pályázattal összefüggésben interaktív 

tábla beszerzése és a tanulók számára tabletek vásárlása. 

Szeretnénk olyan szoftvereket is használni, mely magában hordozza az azonnali kiértékelés 

lehetőségét. A tanulók azonnal ki tudják értékelni munkájukat, a visszacsatolás rögtön megtör-

ténik. Ez az önértékelési folyamatokat felgyorsítja, megkönnyíti. 

Az iskola pedagógiai programjának II. fejezetébe, az intézmény helyi tantervébe kívánjuk be-

építeni. 

Az SNI-s, BTMN-s, fogyatékossággal élő tanulók fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítunk a 

foglalkozásokon, illetve hosszú távú céljaink között szerepel az egyéni fejlesztő foglalkozások 

IKT eszközökkel történő segítése is. A tanulásban hátráltatott egyéneknek külön felkészítő, fel-

zárkóztató digitális foglalkozásokat szeretnénk szervezni. 

AZ INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS HUMÁN FELTÉTELEK BEMUTATÁSA 

Gimnáziumunkban a pedagógusok informatikai felkészültsége nagyon vegyes. A fiatalabb ta-

nárok, akik már egyetemi, főiskolai képzésük alatt is megismerhették az IKT eszközöket, ezeket 

előszeretettel használják, de az idősebb generáció tagjai is felfedezték már az ebben rejlő lehe-

tőségeket. Néhány (főként nyugdíj előtt álló) kolléga idegenkedése érthető, de ők is nyitottak 

az informatika alapszintű felhasználására. Informatika tanáraink segítségével „házi” tanfolya-

mot is indítottunk az elmúlt években, amelyen a laikus kollégák is elsajátíthatták az alapvető 

informatikai ismereteket.  

A digitális eszközöket a kollégák általában prezentációs eszközök (PowerPoint) segítségével 

szemléltetésre használják, de gyakori az interneten fellelhető digitális tananyagok (pl. Mozaik 

kiadó által készített MozaBook) használata is.  

Iskolánk néhány éve bevezette a digitális naplót (MozaNapló), amely segíti a pedagógus mun-

káját, a szülőkkel és diákokkal történő kapcsolattartást, kommunikációt. A program használatát 

pedagógusaink elsajátították és előszeretettel használják. 

Iskolánkban főállású rendszergazda dolgozik. Feladatai közé tartozik a számítógépek és a meg-

lévő számítógépes hálózat (LAN, WLAN) karbantartása, a pedagógus és technikai dolgozók 

számára történő segítségnyújtás (support) tevékenység, valamint egyéb tevékenységek (pl. is-

kolai rendezvények technikai feladatainak – hangosítás, filmfelvétel készítés – ellátása). 

Erősségek: 
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 A pedagógusok gyakran használják a modern IKT eszközöket pedagógiai munkájuk támo-

gatására 

 Az intézményben jelen vannak az informatikában jártasabb személyek (informatika tanárok, 

rendszergazda, stb.), akik segíteni tudnak ezen eszközök használatában 

Negatívumok: 

 A pedagógusok digitális módszertani ismeretei gyengék. 

 Nem áll rendelkezésre olyan háttértámogató, digitális módszertani asszisztensi rendszer, 

amely segíthetné a pedagógusokat a digitális módszertan elsajátításában 

Fejlesztési irányok: 

2. táblázat: a pályázatba bevont szakmai megvalósítók tantárgyanként 

és választott módszertani csomagonként 

Szakterület 
Pedagógusok 

száma 
Kapcsolódás a választott módszertani csomaghoz 

Magyar 5 fő A szövegértés fejlesztésének támogatása 

Matematika 3 fő A matematika kompetencia fejlesztésének támogatása 

Földrajz 1 fő A természettudományos megismerés támogatása 

Fizika 2 fő A természettudományos megismerés támogatása 

Forrás: intézményi adatszolgáltatás 

Az új pedagógiai ismereteket iskolánkban az új gimnáziumi osztályokban (6 évfolyamos és 4 

évfolyamos képzés) felmenő rendszerben szeretnénk bevezetni. Szeretnénk, ha új diákjaink is-

kolába lépésük kezdetétől folyamatosan találkozhassanak és tanulhassanak a korszerű informa-

tikai eszközök segítségével. 

A pályázatban részt vevő tanárok számára a módszertani csomaghoz szükséges képzéseket sze-

retnénk biztosítani, tehát a matematika tanárokat GEOMATECH@Látható matematika, a ma-

gyar szakos tanárokat LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban a 

földrajz és fizika szakos kollégát GEOMATECH@Látható természettudomány című képzésen 

szeretnénk indítani. De szükség van további kollégák ismereteinek képzéseken történő bővíté-

sére is, illetve a kollégák „házon belüli” képzésére is sor fog kerülni pl. házi tanfolyamok, 
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workshopok formájában. Szeretnénk, ha az újonnan „kiképzettek” mentori feladatokat is ellát-

nának a többi pedagógus számára. 

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ INFRASTRUKTÚRA, ESZKÖZPARK BEMUTATÁSA 

Intézményünkben az informatikai eszközök nagy számban vannak jelen: 

 Két számítástechnika termünkben 17-17 számítógép áll rendelkezésre. Az egyik teremben 

core i3 illetve core i5 processzoros (kb. 5 éves gépek), a másikban intel dual core procesz-

szoros (kb 7 éves gépek) gépeket találunk 2GB memóriával és 250 – 750 Gb-os HDD-vel. 

Természetesen mindkét terem projektorral van felszerelve. 

 Más tantermeinkben, összesen 22 helyen rendelkezésre áll laptop+projektor. (Laptopjaink 

általában 3-5 éves korúak, intel dual core vagy core i3 processzorral felszereltek, projekto-

raink XGA-1024x768 felbontásúak). Számos teremben alkalmazunk dokumentumkamerát 

vagy dokumentumkameraként állványra szerelt nagy felbontású, autofókuszos webkamerát. 

 Tanáraink számára két számítástechnikai terem áll rendelkezésre: a kisebbikben 3 db 7 éves 

számítógép található, nagyobbik termünkben 8 db korszerű, 5 éves, core i5 processzoros gép 

van. Mindkét teremben található nagy kapacitású fénymásoló. 

 Iskolánk LAN hálózata a tantermek egy részét lefedi, korszerűtlen routerek segítségével, 

viszont teljes épületünk le van fedve WIFI hálózattal, így internet-kapcsolatunk mindenhon-

nan elérhető. 

Fejlesztési irányok 

A fentiek alapján elmondható, hogy a számítástechnika oktatás feltételei megfelelőek, és a ta-

nári munka passzív digitális eszközökkel történő támogatására is van lehetőség. Nincsen azon-

ban egyetlen interaktív táblánk sem, és nem rendelkezünk olyan oktatóteremmel, ahol informa-

tikán kívül más tárgyak interaktív, a tanulók digitális eszközhasználatán alapuló oktatása lehet-

séges lenne. Ebből adódóan tanáraink fejlődési lehetősége is erősen korlátozott ebben az irány-

ban. 

Szükséges fejlesztések egy a továbblépést lehetővé tevő oktatóterem kialakításához 

 Nagyméretű, jó minőségű interaktív tábla kivetítővel 

 32 darab tanulói munkahely tablettel 

 Jó minőségű hangprojektor 

 A tabletek töltését és biztonságos tárolását megoldó szekrény 

 5 db LEGO StoryStarter készletet kiváltó eszközcsomag 
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 NetSupport School program 

 1 db laptop 

 1 db router 

Vízió 

A pedagógusok, tanárok az órára való felkészülés keretében több, előre elkészített, feldolgozott 

tananyag és tanmenet közül választhatnak, amelyek online módon elérhetőek, tovább szerkeszt-

hetőek és alakíthatóak. Az opcionálisan választható tananyagok és tanmenet mellé módszertani 

útmutató is tartozik. A különféle tananyagok illeszkednek a különböző igényekhez (hátrányos 

helyzet, sajátos nevelési igény) 

Az órán a pedagógus, tanár, az előre elkészített anyagot multimédiás tartalmak bemutatására is 

alkalmas berendezéssel mutatja be, felhasználva az „IKT az oktatásban” témában megszerzett 

ismereteit.  

A diákok interaktív módon tapasztalhatják meg, illetve alakíthatják a tananyag elemeit, ami 

jelentősen hozzájárul a megértéshez és a tananyag elsajátításához. A diákok az órán kívüli idő-

szakban is hozzáférnek az órai anyaghoz, annak kiegészítéseihez, ezekkel kapcsolatban önel-

lenőrző és tanári ellenőrzés mellett végezhető feladatokat kapnak. A tananyaggal kapcsolatban 

órán kívül is kérdéseket tehetnek fel online módon.  

A pedagógus, tanár a dolgozatokat, házi feladatokat elektronikus módon gyűjti be és a feladat-

típustól függően, elektronikusan értékeli is ki (ezzel értékes munkaidőt takarít meg, amit hasz-

nosabb feladatokra fordíthat, pl. órára felkészülés, tananyagszerkesztés).  

A pedagógusok, tanárok, adott esetben a diákok is közreműködnek a tananyag-fejlesztésben.  

Az IKT eszközöknek és a hozzá kapcsolód módszertani megvalósításnak köszönhetően javul a 

diákok digitális, szövegértési és természettudományos kompetenciája, amely nagyban segíti 

későbbi munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeiket. 

INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA  

A PEDAGÓGIAI CÉLOK KIJELÖLÉSE A DIGITÁLIS PEDAGÓGIA TERÜLETÉN  

Az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium digitális pedagógia 

céljai az VEKOP-7.3.3-17-es pályázat kiírásával összhangban a következők a következő 

évekre: 

1. Adminisztrációs alapfeltétel: A pedagógiai programba, valamint a helyi tantervbe szük-

séges beilleszteni a digitális kompetenciafejlesztést.  
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2. Pedagógiai célok: A digitális pedagógiai módszertani fejlesztéshez összeállított csomagok 

használatára való felkészülés és tanórákon történő alkalmazás kipróbálása. 

Az összeállított csomaghoz kapcsolódó intézményi digitális tartalom fejlesztése (digitális óra-

vázlatok, tanítást-tanulást támogató tartalmak, digitális projekt leírások stb.), illetve a tart-

alom megosztása a Nemzeti Köznevelési Portál (a továbbiakban: NKP) felületén. 

Az alkalmazott digitális pedagógiai módszertani csomagok intézményi bevezetésének előreha-

ladását nyomon követő önértékelés, a digitális pedagógiai gyakorlat pedagógiai folyama-

tokba történő beépülésének vizsgálata, javaslatok megfogalmazása az intézményi digitális 

fejlesztési terv számára. 

Az intézmény digitális fejlesztése terén az alábbi pedagógiai módszertani csomagokat kí-

vánjuk választani: 

 a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása; 

 a szövegértés fejlesztésének támogatása; 

 a természettudományos megismerés támogatása; 

Célunk, hogy intézményünk elkészítse a Digitális Névjegyét a Digitális Pedagógiai Módszer-

tani Központ által meghatározott szempontok szerint. 

Kiemelt célunk, hogy a projektben kifejlesztett eredmények és kialakított módszertani elemek 

a projekt befejezése és fenntartása után is beépüljenek a mindennapok oktatómunkájába. Fontos 

hangsúlyoznunk, hogy törekszünk arra, ne csak a projekt időszakában tartsunk a digitális peda-

gógia módszertan eszközeivel órákat, hanem utána is. E célt szolgálja, hogy intézményünk pe-

dagógiai programjába építünk majd be olyan elemeket, amelynek megvalósítása nem csak rö-

vid- és közép, hanem hússzú távon is minden iskolában tanító összes tanár feladata is lesz. 

Kiemelt kompetenciafejlesztési célok (mindegyik csomag esetében megjelenik): 

- Kommunikációs készség fejlesztése 

- Együttműködési készség fejlesztése 

- Problémamegoldás és kritikus gondolkodás készségének fejlesztése 

- Digitális műveltség készségének fejlesztése 

Járulékos kompetenciafejlesztési célok (csak a csomagok egy részében jelenik meg): 

- Kreatív kompetencia fejlesztése 

- Önkifejezés és önértékelés képességének fejlesztése 
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Kiemelt célunk, hogy a projektben kifejlesztett eredmények és kialakított módszertani elemek 

a projekt befejezése és fenntartása után is beépüljenek a mindennapon oktatómunkába. Fontos 

hangsúlyoznunk, hogy törekszünk arra, ne csak a projekt időszakában tartsunk a digitális peda-

gógia módszertan eszközeivel órákat, hanem utána is. E célt szolgálja, hogy intézményünk pe-

dagógiai programjába építünk majd be olyan elemeket, amelynek megvalósítása nem csak rö-

vid- és közép, hanem hússzú távon is minden iskolában tanító összes tanár feladata is lesz. 

AZ ÉRINTETT FEJLESZTÉSI CÉLCSOPORTOK MEGHATÁROZÁSA 

A program közvetlen célcsoportja: a projektbe bevont tanulók. A projektbe két évfolyamból 

összesen 4 osztályt kívánunk bevonni, a 9. évfolyamról 1 osztályt, a 10. évfolyamról pedig 3 

osztályt. Ez összesen 106 fő bevonását jelenti. 

Kategória 
Digitális módszer-

tani csomag 

Elérendő tanulói  

célcsoport száma 

(fő) 

Elérendő célcsoport-

ból SNI vagy BTMN 

tanulók száma (fő) 

A matematika 

kompetencia fej-

lesztésének támo-

gatása 

GEOMATECH – In-

teraktív, digitális ma-

tematika feladat- és 

tananyagrendszer kö-

zépiskolások szá-

mára 

106 (egy 9. és há-

rom 10. évfolya-

mos osztályban) 

2 

A szövegértés fej-

lesztésének támo-

gatása 

Szövegértés fejlesz-

tése középiskolában 

a LEGO® StoryStar-

ter csomag alkalma-

zásával 

106 (egy 9. és há-

rom 10. évfolya-

mos osztályban) 

2 

A természettudo-

mányos megisme-

rés támogatása 

GEOMATECH – In-

teraktív, digitális ter-

mészettudományi 

feladat- és tananyag-

rendszer középisko-

lások számára 

106 (egy 9. és há-

rom 10. évfolya-

mos osztályban) 

2 

A program közvetett célcsoportjai: 

- Elsődleges közvetett célcsoport: a Gimnázium szakmai megvalósítóként nem bevont peda-

gógusai és dolgozói, valamint a fenntartó Nagykőrösi Református Egyházközség dolgozói 

- Másodlagos közvetett célcsoport: a projektbe bevont tanulók és szakmai megvalósítók kö-

zeli hozzátartozói, családtagjai, barátai, mindazok, akik közvetlen, napi szintű kapcsolatban 

vannak a bevont tanulóval vagy tanárral 
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- Harmadlagos közvetett célcsoport: A bevont tanulókkal és szakmai megvalósítókkal köz-

vetlen kapcsolatban nem lévő emberek, a település lakói 

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS HUMÁN FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁRA, FEJLESZTÉSÉRE VO-

NATKOZÓ CÉLOK 

A támogatott intézmények bevont pedagógusainak akkreditált pedagógus továbbképzésen tör-

ténő részvétele, digitális kompetenciáinak fejlesztése elsősorban az összeállított vagy választott 

digitális pedagógiai módszertani csomaggal összhangban. 

Az implementációt támogató események (pl. szakmai napok, workshop-ok, videokonferenciák, 

tantestületi tréningek) szervezése, online tanári közösségek kialakítása, legalább a programba 

bevont intézmények közötti tapasztalatcsere (az alkalmazott tananyagok, módszertanok, eszkö-

zök, programok vonatkozásában) megvalósítása. 

Az internetbiztonságot és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő programok szervezése. 

A bevont intézmények vezetőire, pedagógusaira, tanulóira és szülői közösségére szabott szem-

léletformáló kampány tervezése és megvalósítása a digitális pedagógia bevezetéséről. 

A pedagógusok munkáját segítő digitális módszertani asszisztensi feladatok ellátása. 

A módszertani csomag intézményi bevezetését támogató szolgáltatások (pl. helpdesk, rendszer-

gazdai szolgáltatás) kialakítása és elérhetőségének biztosítása. 

A résztvevő intézmények és bevont pedagógusaik folyamatos szakmai támogatása, mentorá-

lása, a folyamatok minőségbiztosítása. 

Célunk, hogy a bevont pedagógusok mindegyike akkreditált továbbképzésen vegyen részt, 

hogy az oktatási folyamatokban hatékonyan és biztonsággal használja az informatikai eszközö-

ket. Mind a gyerekek, mind a pedagógusok számára fontos a mindennapi élethez és az oktatás-

ban is, hogy az informatikai eszközök felé bizalommal forduljanak, biztonságosan és tudatosan 

használják az IKT eszközöket. Ezért nagymértékben szükséges a pedagógusaink számára a 

szemléletformálás, hiszen a digitális eszközök jelen vannak mindennapokban. 

Rendszeresen szervezett workshopokon, tantestületi tréningeken, pedagógiai kampányokon a 

bevont szakmai megvalósítók disszeminációs tevékenységként beszámolhat a projektben szer-

zett addigi tapasztalatairól, valamint az által elvégzett képzések eredményeiről, megoszthatja 

kollégáival a képzésen hallott információkat.  Tanévenként 2 alkalommal szervezünk félnapos 

(3-4 órás) interaktív, személyes jelenléten alapuló rendezvényt, amelynek keretében bemutat-

juk a digitális pedagógiai eszköztárának fejlesztése érdekében elért eredményeit. A programba 
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be nem vont pedagógusok motivációja érdekében évente 2 alkalommal tantestületi workshop-

ot tartunk. Emellett a digitális módon vezetett tanórák látogatása, hospitálás is a tudásmegosz-

tást célzó terveink közé tartozik. Intézményvezető feladata, hogy a pályázatban részt vevő pe-

dagógusok továbbképzéseit rögzítse és nyomon kövesse.  

A pilot program lebonyolításához a digitális módszertannak be kell épülnie az intézmény peda-

gógiai programjába, a bevont pedagógusok tanmenetébe. A bevont pedagógusok digitális se-

gédanyagokat készítenek, amelyeket a NKP felületén kell megosztani. Sort kell keríteni az in-

ternetbiztonság kialakítására. Más köznevelési intézményekkel partneri kapcsolat kialakítása a 

tapasztalatok, jó gyakorlatok kicserélése érdekében. Az információk áramlásának digitális 

módját részesíti előnyben iskolánk, ezzel is segítve a tanárok tudatos eszközhasználatát. 

INFRASTRUKTÚRA ÉS ESZKÖZPARK FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ ELKÉPZELÉSEK 

IKT eszközök, berendezések beszerzése. 

A digitális pedagógiához kapcsolódó, valamint a tanulók nevelését-oktatását támogató digitális 

eszközök, taneszközök beszerzése. 

Tantermek, szaktantermek, laborok, egyéb helyiségek felszerelése, alkalmassá tétele a projekt 

megvalósítására. 

Célunk egy korszerű interaktív programok használatán alapuló tantárgyi oktatást lehetővé tevő 

oktatási hely kialakítása. 

Sikeres VEKOP-7.3.3-17-es pályázat esetén az infrastrukturális fejlesztés elemei a követ-

kezők: 

 Egy tanterem felszerelése interaktív megjelenítő eszközzel, jó minőségű interaktív táb-

lával és tanári notebookkal 

 jó minőségű hangrendszer (Hangprojektor) beszerzése 

 a tanterem felszerelése 30 darab 10”-os tablet géppel, amelyre legalább 36 hónap ga-

rancia vonatkozik 

 A gépek együttes töltését és tárolását biztosító tároló eszköz 

 Az új terem integrálása az iskola meglévő WIFI hálózatába 

 A terem őrzésvédelmének megfelelő szintű megoldása mechanikusan és elektronikusan 

 LEGO® StoryStarter alap csomagok  
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LEHATÁROLÁS, SZINERGIA 

Intézményünk jelen projekt mellett más, digitális és informatikai eszközfejlesztést és beszerzést 

támogató projektet nem valósít meg, ezért ez a pont számunkra nem releváns. 

A FENNTARTHATÓSÁGRA VONATKOZÓ CÉL  

Hosszú távú célként megfogalmazható, hogy a pályázat eredményeit fenntartjuk, és hosszú tá-

von beépítjük az intézmény életébe. A programba be nem vont pedagógusok motivációja érde-

kében rendszeres óralátogatások, valamint az azokon tapasztaltakat feldolgozó szakmai 

workshop-ok (évente kétszer) keretében kell elősegíteni a digitális pedagógiai tapasztalatok, jó 

gyakorlatok intézményen belüli megosztását. 

Ezen kívül: 

 adatszolgáltatás a szakmapolitikai szereplők számára 

 beszerzésre került oktatási eszközök tanórai alkalmazása 

 egy kapcsolattartásra szolgáló fórum biztosítása 

 a pedagógiai programba beépítésre került digitális pedagógiai módszertan alkalmazása 

Ez utóbbi talán minden hosszú távú elképzelés közül a legfontosabb, hiszen ahhoz, hogy a di-

gitális készségeket a gyermekek megfelelően sajátítsák el, végig kell, hogy kövesse egész kö-

zépiskolai életútjukat a digitális pedagógiai módszertan alkalmazása.  

A FEJLESZTÉSI FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK MEGHATÁROZÁSA 

A DIGITÁLIS PEDAGÓGIAI-MÓDSZERTANI CSOMAG MEGHATÁROZÁSA  

Az intézmény digitális fejlesztése terén az alábbi pedagógiai módszertani csomagokat kívánjuk 

választani: 

3. táblázat: a választott digitális módszertani csomagok 

Módszertani csomag Középiskolai oktatás 

Matematikai kompetencia 

fejlesztésének támogatása 

GEOMATECH - interaktív, digitális matematika feladat- 

és tananyagrendszer középiskolások számára 

Szövegértési kompetencia 

fejlesztésének támogatása 

Szövegértés fejlesztése középiskolában a LEGO® Story-

Starter csomag alkalmazásával 

Természettudományos 

megismerés támogatása 

GEOMATECH - Interaktív, digitális természettudományi 

feladat- és tananyagrendszer középiskolások számára 

Forrás: www.dpmk.hu 
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A GEOMATECH projekt keretében, a középiskolai matematika komplexitásának vizualizálá-

sára fókuszáló digitális tananyagegységek tanórai, illetve tanórán kívüli alkalmazása javítja az 

oktatás hatékonyságát, növelik az órák játékosságát, élményszerűségét és aktívan hozzájárul-

hatnak ahhoz, hogy a gyerekek számára elvont, matematikai feladatok vizualizálása és látha-

tóvá tétele révén segítséget nyújtson a tananyag gyorsabb és eredményesebb megértéséhez és 

elsajátításához. 

A LEGO® StoryStarter csomagra épülő oktatás segíti az anyanyelvi kompetenciák, különös 

tekintettel a szövegértési, szövegalkotási képesség fejlesztését. A tanulók a LEGO elemek fel-

használásával jeleneteket alkothatnak, ezeket korszerű IKT-eszközök segítségével rögzíthetik, 

sorba rendezhetik, és digitális történetté fűzhetik össze: meséket, kiadványokat, filmeket ter-

vezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak el. A LEGO® StoryStarter a korszerű 

IKT eszközökkel kiegészítve olyan komplex pedagógiai és módszertani repertoárt kínál, mely 

támogatja az élményszerű tanulást, mind-ezt úgy, hogy közben a 21. században alapvető elvá-

rásként megjelenő multiliteralitást vagyis a digitális és analóg kompetenciák párhuzamos fej-

lesztését támogatja. 

Adaptáció és felkészítés  

Célunk, hogy a bevont pedagógusok mindegyike akkreditált továbbképzésen vegyen részt, 

hogy az oktatási folyamatokban hatékonyan és biztonsággal használja az informatikai eszközö-

ket. A pedagógusaik szemléletformáló szerepe jelentős, hiszen a digitális eszközök jelen van-

nak a mindennapokban. Rendszeresen szervezett tréningeken minden pedagógus számára fel-

ajánlási lehetőséggel élnénk, hogy elmondhassa és bemutathassa a továbbképzéseken szerzett 

ismereteit, melyekkel társaik bővíthetik szemléletüket, meglévő ismereteiket. A programba be 

nem vont pedagógusok motivációja érdekében a digitális módon vezetett tanórák látogatását is 

tervezzük. Az intézményvezető feladata, hogy a pályázatban részt vevő pedagógusok tovább-

képzéseit rögzítse és nyomon kövesse. 

A digitális módszertani csomagok adaptálásához első körben azon bevonható kollégák körét 

határoztuk meg, akik nyitottak az új módszerek bevezetésére és előzetes informatikai tudásuk 

alapján is alkalmasak a feladatok ellátására. A kiválasztásnál fontos szempont volt, hogy nyi-

tottak legyenek az új ismeretek minél szélesebb körben történő átadására, az eredmények disz-

szeminálására is. 

A csomagok hatékony megvalósításához szükséges továbbképzéseket a csomag ajánlata alap-

ján határoztuk meg. Figyeltünk arra, hogy a módszerek kipróbálását segítő digitális asszisztens 
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és rendszergazda is megfelelő képzésben részesüljön. Nélkülözhetetlennek tartjuk, hogy belső 

továbbképzésekkel segítsük majd egymás munkáját mind az iskolán belül, mind pedig a bevont 

intézmények között. Mind a csomagokat, mind a kollégákat annak figyelembevételével válasz-

tottuk ki, hogy biztosíthassuk, az ismeretek átadásával a projektbe be nem vont tanáraik is ké-

pesek legyenek ezen módszerek tanórai és tanórán kívüli alkalmazására. 

A módszertani csomagok bevezetéséhez az alábbi képzések elvégzése szükséges: 

- GEOMATECH@Látható matematika: 3 fő 

- GEOMATECH@Látható természettudomány: 3 fő 

- LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban: 5 fő 

Bevezetés és alkalmazás 

A csomagok kipróbálásnak egyik alapfeltétele, hogy a pedagógusok munkáját az oktatást segí-

tők a projekt során a szokásosnál is nagyobb mértékben segítsék. Így őket már a projekt terve-

zésébe is bevontuk és a végrehajtásában is jelentős szerepet vállalnak. A rendszergazda lesz 

felelős a terem hardveres és szoftveres installációjáért, annak állandó frissítéséért, valamint a 

hálózat teljes szegmentálásáért és az internetes tartalmak szűréséért. A pedagógia asszisztens 

feladata elsősorban a tanórák előkészítése lesz. Ez napi feladatot jelent neki mind az előkészítő 

tanévben, mind a végrehajtás éveiben, majd pedig a fenntartás ideje alatt. A projektbe bevont 

szakértő pedig külső szemlélőként, ugyanakkor hozzáértő szakemberként tudja ellátni a minő-

ségbiztosítási feladatokat félévente, valamint a Pedagógia Program felülvizsgálata során is. 

INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSA 

Az infrastrukturális feltételek ellátásához az alábbi eszközbeszerzések és beavatkozások szük-

ségesek: 

 Interaktív megjelenítő felület (digitális tábla) beszerzése 1 tanterem digitális felszerelé-

sére. A digitális megjelenítő eszköznek meg kell felelnie legalább az alábbi követelmé-

nyeknek: 

o A megjelenítő felület átmérőjének legalább 70 hüvelyknek kell lennie. 

o Az eszköznek rendelkeznie kell legalább 2 HDMI, 1 VGA bemenettel, és 

legalább 1 mikrofon porttal, valamint audió bementtel és legalább 1 USB 

porttal. 

o Az eszköz legalább full HD (azaz 1920x1080 pontos) felbontású legyen. 

o Az eszköznek rendelkeznie kell hangszóróval. 

o Az eszköznek kézzel és tollal is vezérelhetőek kell lennie. 
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o Az eszköznek támogatnia kell a multitouch (azaz a többujjas) vezérlést. 

o Az eszköznek rendelkeznie kell legalább 5 éves garanciával. Az eszköz szál-

lítójának az eszköz folyamatos szoftverfrissítését és szervizelését legalább 5 

évre biztosítania kell. 

o Az eszköz szoftverének kompatibilisnek kell lennie a legelterjedtebb táb-

laszoftverekkel valamint a Windows és/vagy az elterjedt Linux és/vagy iOS 

operációs rendszerekkel. 

 Tanterem menedzsment szolgáltatás biztosítása a tanteremben lévő számítógépek és mo-

bil eszközök kezelésére (képernyőmegosztás, internetelérés letiltása, felhasználó keze-

lés): 1 tanteremre vonatkozóan 

 Tanulói tablet diákok számára és az ezekhez tartozó mobil tároló: 28 db (+2 db tanári). A 

tableteknek meg kell felelniük legalább az alábbi követelményeknek: 

o Az eszköz kijelző mérete legalább 7 hüvelyk legyen 

o Az eszköz kijelzője legalább kapacitív legyen 

o Az eszköz szállítójának az eszköz folyamatos szervizelését legalább 3 évre 

biztosítania kell 

o Az eszköz rendelkezzen: beépített wi-fi adapterrel, legalább 6 órás akkumu-

látor üzemidővel, legalább 16 GB tárolóval, legalább 1 GB RAM-al, legalább 

3 éves (akár kiterjesztett) garanciával. 

 Az eszközök szervizelése 

 Tároló doboz, szekrény az eszközök biztonságos tárolására, töltésére, amely egy időben 

megoldja az összes beszerzett tablet biztonságos tárolását és töltését. 

 A beszerzett, kiszállított és beüzemelt eszközök használatának betanításához szakembert 

kell biztosítani. 

 LEGO StoryStarter alap csomagok a szövegértés fejlesztésének támogatásához 

A HUMÁNERŐFORRÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE 

A projektbe az alábbi szakterületeken dolgozó szaktanárok kerülnek bevonásra:  

 Matematika: 3 fő 

 Magyar nyelv és irodalom: 5 fő 

 Földrajz: 1 fő 

 Fizika: 2 fő 

A pályázat iskolán belüli koordinálását az intézményvezető látja el. 
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Elengedhetetlen a digitális pedagógiai fejlesztések intézményi szintű koordinálása, a digitális 

módszertani asszisztensi illetve rendszergazdai feladatok megszervezése és az ezekhez kapcso-

lódó fejlesztések tervezése. 

Az intézménynek gondoskodni szükséges a digitális eszközök és módszertanok implementálá-

sát és alkalmazását támogató asszisztensi feladatok ellátásáról (digitális módszertani asszisz-

tens). 

Minimálisan teljesítendő digitális óravázlatok száma intézményenként és tantárgyanként 

Matematika, 9. évfolyam 60 

Matematika, 10. évfolyam 30 

Fizika, 9. évfolyam 30 

Magyar nyelv és irodalom, 9. évfolyam 30 

Magyar nyelv és irodalom, 10. évfolyam 60 

Földrajz, 9. évfolyam 30 

Összesen 240 

Disszemináció 

A projektben nem résztvevő pedagógusok rendszeresen látogatnák a digitális pedagógiai mód-

szertant bevezető tanárok óráit. Az így szerzett tapasztalatokat félévente 1 alkalommal megren-

dezendő, személyes jelenléten alapuló szakmai workshop keretében dolgoznánk fel. Ezeken a 

workshopokon minden szakmai megvalósítóként bevont pedagógus prezentációs formában be-

mutathatná a projektben elért eredményeit és tapasztalatait, valamint a képzésen hallott infor-

mációkat. A rendezvényre meghívást kapnak: 

- A partnerként bevont köznevelési intézmények vezetői 

- A partnerként bevont Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai, videokonfe-

rencia keretében 

- A partnerként bevont Nemzeti Köznevelési Portál munkatársai, videokonferencia keretében 

- A programban részt nem vevő iskolai dolgozókat 

- A program közvetett célcsoportját, kiemelten a résztvevők közeli hozzátartozóit. 

A programba be nem vont pedagógusok motivációja érdekében rendszeres tantestületi felkészí-

tések, műhelyek keretében kell elősegíteni a digitális pedagógiai tapasztalatok, jó gyakorlatok 

intézményen belüli megosztását. Ezeket félévente 1 alkalommal tartanánk. A digitális pedagó-

gia bevezetésével járó jó gyakorlatokat az intézmény honlapján is megosztanánk. 
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A program lebonyolításához a digitális módszertannak be kell épülnie az intézmény pedagógiai 

programjába, a bevont pedagógusok tanmenetébe. A bevont pedagógusok digitális óravázlato-

kat készítenek, ehhez tantervenként át kell nézni, melyek azok a tématerületek, amelynek okta-

tása digitalizálható. Sort kell keríteni az internetbiztonság kialakítására. 

Fenntarthatóság 

Iskolánk célként fogalmazza meg, hogy a fenntartási időszakban a bevont kollégák továbbra is 

legalább 40%-ban alkalmazzák a digitális pedagógia módszereit meghatározott csomagokban. 

Célként tűzzük ki azt is, hogy a fenntartási időszakban tovább bővítjük a digitális óraterv cso-

magjait, melyeket az intézményen belül minden pedagógus számára elérhetővé teszünk. Ezzel 

biztosítjuk azt, hogy a digitális kultúra nemcsak gyökeret ereszt a projekt révén az iskolában, 

hanem az fejlődésnek is indul. 

A fenntarthatóság egyik legfontosabb eleme ennek a fejlesztésnek. Az új módszerek kipróbá-

lása, ha az az intézményre szabott módon nem kerül bele annak mindennapi életébe kijelent-

hető, hogy nem ér semmit. Éppen ezért, ennek érdekében vállaljuk, hogy a pályázat során mó-

dosított Pedagógiai Programban a digitális pedagógiai eszközeire vonatkozó elemeket 3 évente 

felülvizsgáljuk és a szükséges változtatásokat átvezetjük a Pedagógiai Programban, valamint a 

tantárgyak helyi tanterveiben, tanmeneteiben is. 

2.15.2 Euroexam hivatalos partnerintézmény 

Az iskola kiemelten fontosnak tartja, hogy minél több tanulója legalább egy nemzetközileg el-

ismert, középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésével fejezze be középiskolai tanulmá-

nyait. A 11. és 12. évfolyamos tanulók emelt szintű nyelvi képzésben vesznek részt, előzetes 

igényfelmérés alapján. 

2018. januárjában a Euroexam Nemzetközi Nyelvvizsgaközponttal hivatalos partnerintézményi 

együttműködési megállapodást kötött a gimnázium, ily módon  akkreditált partneriskolájává és 

próbanyelvvizsga lebonyolító intézményévé vált. Az intézményben dolgozó angol és német 

szakos nyelvtanárok a vizsgaközpont vizsgáztatói képzésén vettek részt, annak képesített vizs-

gáztató tanáraivá váltak. A Euroexam Nyelvvizsga Központ akkreditált szóbeli vizsgáin rend-

szeresen vizsgáztatnak. 

Minden tanévben legalább kétszer próbanyelvvizsgát szervezünk az intézményben. Évfolyam-

tól függetlenül minden tanuló, aki magas nyelvi szintet ért már el, részt vehet rajta. Az iskola 
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megfelelő számú tantermet biztosít ezeknek a tanulóknak, hogy nyugodt vizsgakörülmények 

között vehessenek részt az írásbeli próbavizsgán, mely olvasott szöveg értése, hallott szöveg 

értése és szövegalkotás feladatokat tartalmaz. A dolgozatokat a vizsgaközpont tanárai javítják, 

majd azok a tanulók, akik legalább 60%-os eredményt értek el, részt vesznek a szóbeli fordulón, 

mely a Euroexam nyelvvizsga szóbeli vizsgájának teljes feladatsorát tartalmazza. Biztos képet 

kapnak tudásukról, és arról, hogy mehetnek-e már vizsgázni, vagy még további tanulásra van 

szükségük. Minden lehetőséget kihasználunk a kölcsönösen előnyös kapcsolat aktív megvaló-

sulásának folyamatában: országosan ismert és elismert nyelvvizsgatrénerek előadóként való 

meghívása, roadshowk szervezése, versenyszervezés. 

2.15.3 Református Pedagógiai Intézet bázisintézménye 

A Református Pedagógiai Intézet bázisintézményi címét nyertük el sikeres pályázat után,2018-

19-es tanévtől. 

A Református Pedagógiai Intézet együttműködési megállapodásban rögzítette az együttmű-

ködő felek szerepét, jogait és kötelezettségeit. 

Kölcsönösen előnyös megállapodás keretében segítik egymás tevékenységét. 

A Bázisintézmény jogai, kötelezettségei különösen: 

 Az intézmény képviselője rendszeresen kapcsolatot tart az RPI vezetőjével 

 Az intézmény dolgozói az éves munkaterv alapján részt vesznek az RPI rendezvényén 

 A tanév folyamán legalább egy szakmai nap megszervezése RPI-vel közösen 

 Az intézményi munkatervet összehangoltan készíti el az RPI-vel  

A Református Pedagógiai Intézet jogai, kötelezettségei különösen: 

 A Református Pedagógiai Intézet Bázisintézménye címet adományoz. 

 RPI létrehozza és működteti a bázisintézmények hálózatát, konferenciák és szakmai 

műhelyek szervezésével támogatja az országos szintű horizontális tanulási lehetőséget. 
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3. SZAKMAI PROGRAM 

3.1 Szakképzési kerettanterv a 2016-2017. tanévtől 

 

 

2.107. 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a 

XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 

ágazathoz tartozó 

54 345 01 

KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 
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I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

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

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljá-

rásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a(z) 54 345 01 számú, Közszolgálati ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó  rendelet  

alapján készült. 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 54 345 01 

Szakképesítés megnevezése: Közszolgálati ügyintéző 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 22. Rendészet, honvédelem és közszolgálat  

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot kö-

vetően 140 óra;  

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

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

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

vény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzett-

séggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkal-

mazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Közszolgálati ügyintézői ismeretek Állalmi felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

Magánbiztonsági közszolgálati ügykezelő 

számára 

Állalmi felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

Rendvédelmi szervek és alapfeladatok Állalmi felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

Rendészeti szakmai idegen nyelv Állalmi felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

Rendészeti szakmai informatika Állalmi felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

Önvédelem és intézkedés technika Állalmi felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

Magánbiztonság és vagyonvédelem Állalmi felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

E-közigazgatás Állalmi felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

Ügyfélszolgálati kommunikáció Állalmi felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

Személy és vagyonvédelmi ismeretek Állalmi felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

Személy- és vagyonőri és közterület felügye-

lői ismeretek 

Állalmi felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

Foglalkoztatás I-II Állalmi felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

 

Tárgyi feltételek 
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A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakké-

pesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az aláb-

biak: A szakmai képzés lebonyolításához szükségesek a Közszolgálati ügykezelő szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményében felsorolt tárgyi eszközök is. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tan-

tárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai év-

folyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámá-

val. 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 évfolyam heti óraszám éves óraszám 

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.   140 óra 

11. évfolyam 9 óra/hét 324 óra/év 

Ögy.   140 óra 

12. évfolyam 9 óra/hét 270 óra/év 
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Szakmai tantárgyak elm gyak elm gyak elm gyak elm gyak 

11654-16 Rendvé-

delmi jog és köz-

igazgatás  

Közszolgálati ügyinté-

zői ismeretek 
1,5               

11655-16 Magán-

biztonság a köz-

szolgálati ügyke-

zelő számára  

Magánbiztonság és va-

gyonvédelem I. 
1               

Magánbiztonság és va-

gyonvédelem II. 
    1           

Magánbiztonság és va-

gyonvédelem III. 
        0,5       

Magánbiztonság  és 

vagyonvédelem IV. 

gyakorlat 

              1 

Személy  és vagyonvé-

delemi ismeretek gya-

korlat 

          0,5     

Személy és vagyonőri 

és közterület-felügye-

lői ismeretek gyakorlat 

              1 

11553-16 Rendvé-

delmi szervek és 

alapfeladatok 

Rendvédelmi szervek 

és alapfeladatok I. 
1   0,5           

Rendvédelmi szervek 

és alapfeladatok II. 
2,5               

Rendvédelmi szervek 

és alapfeladatok III. 
    4           

Rendvédelmi szervek 

és alapfeladatok IV. 
        4       

Rendvédelmi szervek 

és alapfeladatok V. 
    

  
      2   
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Rendvédelmi szervek 

és alapfeladatok gya-

korlat 

      1         

11556-16 Társada-

lomismeret és 

szakmai kommuni-

káció 

Közszolgálati ügyinté-

zői ismeretek 
0,5               

Közszolgálati ügyin-

téző gyakorlati isme-

retek 

  0,5             

11657-16 Rendé-

szeti szakmai ide-

gen nyelv 

Rendészeti szakmai 

idegen nyelv 
    1           

11658-16 Rendé-

szeti szakmai infor-

matika 

Rendészeti szakmai in-

formatika 
        0,5       

11552-16 Önvéde-

lem és intézkedés-

taktika 

Önvédelem és intézke-

dés taktika gyakorlat I. 
  0,5             

Önvédelem és intézke-

dés taktika gyakorlat 

II. 

  3,5             

Önvédelem és intézke-

dés taktika gyakorlat 

III. 

      3         

Önvédelem és intézke-

dés taktika gyakorlat 

IV. 

          2     

Önvédelem és intézke-

dés taktika  
        0,5   1   

10069-12 Irodai 

asszisztensi felada-

tok  

Ügyviteli ismeretek               1 
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10067-12 Gépírás, 

dokumentum ké-

szítés, iratkezelés 

Ügyviteli ismeretek           1     

11632-16 Közszol-

gálati ügyintéző 

alapfeladatok 

Közszolgálati ügyinté-

zői ismeretek 
    1,5       1,5   

Közszolgálati ügyinté-

zői gyakorlat 
              1,5 

Összes szakmai elmélet / gyakorlat 6,5 4,5 8 4 5,5 3,5 4,5 4,5 

Összes szakmai óra 11 12 9 9 
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A 

11654-16 azonosító számú 

Rendvédelmi jog és közigazgatás 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11654-16 azonosító számú Rendvédelmi jog és közigazgatás megnevezésű szakmai követel-

ménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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FELADATOK 

Ismeri a jogi alapfogalmakat és a jogalkotás alapjait x 

Ismeri az Alaptörvény rendelkezéseit, az állampolgárságra vonatkozó szabályokat  x 

Ismeri az emberi jogi alapnormákat és a polgári jog alapjait x 

Elsajátítja a büntetőjog általános rendelkezéseit, és az egyes bűncselekményekre vo-

natkozó különös szabályokat 
x 

Ismeri a szabálysértések általános fogalmait, rendszerét és a szabálysértésekre vonat-

kozó különös szabályokat  
x 

Alkalmazza a bűncselekményen, szabálysértésen tetten ért személy elfogására vonat-

kozó szabályokat 
x 

Beazonosítja és elhatárolja a bűncselekményeket és a szabálysértéseket x 

Bűncselekmény vagy szabálysértés megelőzésére, megszakítására, felderítésére hasz-

nosítja az elsajátított tudását 
x 

Ismeri a szabálysértési eljárás általános szabályait és a jogorvoslati lehetőségeket. x 

Rendelkezik a helyszínbírságolásra vonatkozó ismeretekkel x 

Ismeri a közigazgatás felépítését, működését, szervezetrendszerének sajátosságait. x 

Tudja a közigazgatási hatósági eljárás alapvető szabályait x 

Ismeri a közszolgálat jellemzőit, a közigazgatási jogviszony elemeit x 

Alkalmazza a tevékenységére közvetlenül, avagy közvetett módon vonatkozó jogsza-

bályokat 
x 

Ismeri a feladathoz kapcsolódó munkavédelmi, tűz és környezetvédelmi előírásokat x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Jogi alapismertek x 

Az állam fogalma, kialakulása, rendeltetése, az alkotmányjog alapfogalmai x 

Magyarország Alaptörvényének célja, szerkezete, alapelvei  x 
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Az emberi jogok, nemzetközi jog és a diplomáciai mentesség szabályai x 

Polgári jogi alapismeretek x 

Büntetőjogi alapismeretek x 

A katonákra vonatkozó rendelkezések x 

Egyes bűncselekményekre vonatkozó szabályok x 

Büntetőeljárás jogi alapismeretek x 

A kriminalisztika alapfogalmai  x 

A szabálysértési alapismeretek  x 

A szabálysértési eljárás x 

Szabálysértésekre vonatkozó különös szabályok x 

Az intézkedési jogosultságok terjedelme és a kényszerítő eszközök használatának 

szabályai. 
x 

A lőfegyverek használatára és kezelésére vonatkozó jogszabályok x 

Polgárőri alapismeretek. x 

Közigazgatás fogalma, felépítése, szervezetrendszere és működése.  x 

A közszolgálati tisztviselő magatartására vonatkozó szabályok, etikai kódex. x 

A közszolgálat jellemzői. x 

A közigazgatási jogviszony.  x 

Az ügykezelőkre vonatkozó szabályok és rendelkezések. x 

Munkavédelemről szóló törvény x 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai.  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése  x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése  x 

Szakmai nyelvű beszédkészség  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfegyelem x 

Kitartás x 

Megbízhatóság x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Empatikus készség  x 

Közérthetőség x 

Kompromisszum készség   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
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Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)  x 

Helyzetfelismerés  x 

Rendszerben való gondolkodás x 

 

1. Közszolgálati ügyintézői ismeretek tantárgy 54 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a jogi alapokkal kapcsolatos fogalmakat és a jogalkotás alap-

jait. Ismerjék meg az Alaptörvény rendelkezéseit, az állampolgárságra vonatkozó sza-

bályokat, az emberi jogi alapnormákat, a polgári jog alapjait, a büntetőjog általános ré-

szi rendelkezéseit és a kriminalisztika alapfogalmait, eszközeit, módszereit. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Jogi alapismeretek 10 óra 

Normák, értékek, erkölcsi szabályok, társadalmi szabályok, mint az emberi együttélés alapjai. 

A jog kialakulása, szerkezete.  

A jogi norma fogalma, jellemzői. 

A jogkövetkezmény fajtái: joghatás, szankció.  

A jogalkotás jellemzői, fajtái, szervei, szakaszai, folyamata.  

A jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök. 

A jogszabályok érvényessége és hatálya.  

A jogalkalmazás fogalma, szakaszai, fajtái 

 

1.3.2. Állam-, alkotmány-, nemzetközi jogi, és munkavédelmi alapismeretek  12 

óra 

Az állam fogalma, kialakulása, rendeltetése.  

Az alkotmányjog alapfogalmai.  

Az alkotmányosság fogalma és követelményei.  

Magyarország Alaptörvényének célja, szerkezete, alapelvei.  

Az emberi jogok érvényesülésének sajátosságai a rendvédelmi szervek munkájában. A nemzet-

közi jog fogalma, alapelvei, szerepe.  

A diplomáciai mentesség fogalma, a diplomáciai és személyes mentességet élvező személyekre 

vonatkozó nemzetközi jogi rendelkezések.  

Magyarország és az Európai Unió.  
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A humanitárius jog alapvető rendelkezései. 

A Munkavédelmi törvény alapvető szabályai. 

1.3.3. Polgári jog alapjai  12 óra 

A polgári jog fogalma.  

A Polgári Törvénykönyv szerkezete.  

A polgári jog alapelvei.  

A személy fogalma.  

Jogképesség, cselekvőképesség fogalma, az ember cselekvőképessége.  

A személyhez fűződő jogok sérelmének esetei.  

A személyhez fűződő jogok védelmének polgári jogi eszközei.  

A szerződés fogalma.  

A tulajdonjog alanya, tárgya és tartalma.  

A birtok, a birtok fajtái.  

 

1.3.4. Büntetőjog általános rész  10 óra 

A büntetőjog fogalma, meghatározása tágabb és szűkebb értelemben. 

A büntetőjog részei.  

A büntetőjog alapelvei.  

A büntetőjog jogforrásai.  

A Büntető Törvénykönyv (Btk.) szerkezete.  

A Btk. időbeli, területi és személyi hatálya.  

A bűncselekmény fogalma, súly szerinti felosztása.  

A bűncselekmény elkövetői, megvalósulási szakaszai.  

Általános törvényi tényállás szerkezete, elemei.  

Büntethetőségi akadályok rendszere.  

A katonákra vonatkozó rendelkezések. 

 

1.3.5. Kriminalisztika  10 óra 

A kriminalisztika fogalma, tárgya, felosztása.  

A krimináltechnika fogalma, rendszere.  

A büntetőeljárási cselekményekkel kapcsolatos krimináltaktikai ajánlások és módszerek. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne 

Szaktanterem. 
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1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékeny-

ségformák (ajánlás) 

 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x x   

4. vita   x     

5. szemléltetés     x   

6. kooperatív tanulás   x     

7. szerepjáték   x     

8. házi feladat x       

9. egyéb     x   

 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló feldolgo-

zása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal veze-

tett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.5. 
Információk önálló rendszere-

zése 
x       

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     
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2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x x     

2.5. 
Szöveges előadás egyéni felké-

szüléssel 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kér-

déssor alapján 
x x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Információk rendszerezése mo-

zaikfeladattal 
  x     

 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 

 

  



Az Arany János Református Gimnázium Pedagógiai Programja 

 

124 

 

A 

11655-16 azonosító számú 

Magánbiztonság közszolgálati ügykezelő számára. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11655-16 azonosító számú Magánbiztonság közszolgálati ügykezelő számára megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Helyszín-biztosítást végez x x x x x x 

Kezeli az összeköttetésre szolgáló és tűzjelzést biztosító esz-

közöket 
x x x x x x 

Szolgálatot ad és vesz át az általános előírások szerint x x x x x x 

Végzi a személyek és gépjárművek be- és kiléptetését, parko-

lás-ellenőrzést végez 
  x x x x x 

Rendezvénybiztosítási feladatot lát el      x       

Alapvető pénzintézeti biztosítást végez     x       

Végrehajtja a szállítmánykísérési utasításban meghatározott 

feladatokat 
    x       

Ellátja a közterületi járőrszolgálatot       x     

A riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként feladatot lát el       x     

Megismeri a feladatot, információt gyűjt a védett személyről 

és környezetéről 
      x     

Felméri a veszélyeztetettség szintjét, kockázatelemzést végez       x   x 

Összeállítja a biztosítási tervet       x   x 

Együttműködik a rendvédelmi szervekkel és a biztosításban 

részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel 
x   x   x x 

Intézkedik az életmentést szolgáló egészségügyi háttér bizto-

sításáról 
x   x   x   

Ellátja a védett személy biztosításával kapcsolatos feladatokat.   x   x   x 

Polgárőri feladatokat lát el. x       x x 

Ellenőrzi a közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatát         x x 

Segíti a hajléktalan ellátás alapfeladatait       x x   

Közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében, részt 

vesz az önkormányzat közterületi rendezvényein   
      x   x 
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Közreműködik az állategészségügyi és állatrendészeti felada-

tok ellátásában valamint a köztisztaságra vonatkozó jogszabá-

lyok végrehajtásának ellenőrzésében 

      x   x 

Ügyeleti koordináló feladatokat lát el a település üzemelteté-

sében résztvevő szervezetekkel 
      x   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A magánbiztonsági tevékenységet végzők alkalmazási fel-

tételei, a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok  
x x x x     

Alapvető szakmai etikai, magatartási szabályok x x x x x x 

A helyszínbiztosítás alapszabályai x x x x x x 

A szolgálat átadásának, átvételének általános szabályai    x x x x x 

Az összeköttetésre szolgáló és tűzjelzést biztosító eszközök 

használatának szabályai  
x x x x x   

Elsősegélynyújtás, újraélesztés    x x x x x 

Az őr feladatai az objektumvédelemben x x         

A parkolás szabályai közterületen        x   x 

A rendezvénytípusok és biztosításának alapvető szabályai       x     

A pénz- és értékszállítás szabályai        x     

A pénzintézeti biztosítás alapvető szabályai        x     

A közterületi járőrözés szabályai        x     

A polgárőrség története        x     

A polgárőrök által használt formanyomtatványok ismerete        x     

A helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezések       x     

Ügyviteli, ügykezelési, titoktartási szabályok        x     

Az önkormányzati törvény        x     

A közterületen történő intézkedés típusai és szabályai       x     

Az állatrendészeti intézkedések jogi feltételei       x     

Szervezeti igazgatás       x     

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Az összeköttetésre szolgáló, a védelmi és tűzjelzést biztosító 

eszközök használata 
x x x x x x 

Beléptető, ellenőrző és jelző rendszerek, berendezések keze-

lése  
        x   

Személyi védőeszközök használata         x x 

Információszerzés     x x x x 
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Kooperatív munkavégzés  x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség  x x x x x x 

Önfegyelem  x x x x x x 

Szervezőkészség  x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság  x x x x x x 

Irányíthatóság x x x x x x 

Kommunikációs rugalmasság  x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Problémamegoldás, hibaelhárítás  x x x x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x x x 

Figyelem-összpontosítás x x x x x x 

 

2. Magánbiztonság és vagyonvédelem I. tantárgy 36 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a személy- és vagyonvédelem szolgálatellátására vonatkozó álta-

lános szabályokat. Sajátítsák el a személy- és vagyonvédelmi alapismereteket. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Általános vagyonvédelmi és szolgálati ismeretek 18 óra 

A civil vagyonvédelem története, kialakulása Magyarországon. 

A vagyonvédelmi szervek tevékenysége és működésük feltételei. 

Alapfogalmak, jogszabályi környezet, jogi háttér.  

Társaság alapítása.   

A vagyon- és titokvédelemre vonatkozó szabályok.  

A vagyonőrre vonatkozó általános és speciális szabályok. 

A személy- és vagyonőr általános feladatai. 

Az etikai szabályok kérdése a szakmai kamarában.  

A törvényességi felügyelet. 

 

2.3.2. Személy és vagyonvédelmi alapismeretek I. 9 óra 

A szolgálatokra való felkészülés, a szolgálat átadására, átvételére és teljesítésére 
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vonatkozó szabályok, szolgálati okmányok.  

A szolgálat ellátása során alkalmazható ellenőrző, átvizsgáló eszközök, azok jogszerű 

alkalmazása. 

Az őr-, járőr-, bolti őr-, recepciós szolgálat alapelvei, végrehajtásának rendje és szabályai.  

A terület (szállítmány) biztonságának elemeit befolyásoló tényezők. 

 

2.3.3. Személy és vagyonvédelmi alapismeretek II. 9 óra 

A védelmi rendszer elemei. 

Az elektronikai védelem, fogalma, elemei.  

A mechanikai védelmi rendszerek. 

A mechanikus védelem lehetőségei és feltételei.  

Az objektumvédelem alapjai és fogalma.  

Az objektumok csoportosítása, a komplex védelem.  

A rendezvénybiztosítás fogalma, helye, szerepe a vagyonvédelemben. 

A rendezvények fajtái és csoportosítása.  

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem 

 

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékeny-

ségformák (ajánlás) 

 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x     

4. szemléltetés   x x   

5. kooperatív tanulás   x x   

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

8. egyéb     x   
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2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló feldolgo-

zása 
x x     

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal veze-

tett feldolgozása 
        

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Információk önálló rendszere-

zése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x x     

2.2. 
Szöveges előadás egyéni felké-

szüléssel 
x       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x   x   

3.2. rajz készítése leírásból x x     

3.3. rendszerrajz kiegészítés x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

 

2.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 

 

3. Magánbiztonság és vagyonvédelem II. tantárgy 36 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 
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Személy- és vagyonvédelmi ismereteiket bővítsék a személy és gépjármű be- és kilépteté-

sének, valamint a recepciós és bolti szolgálat ellátásának szabályaival. 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépjármű be- és kilépte-

tésének szabályai 16 óra 

Személy be- és kiléptetés általános feladatai. 

Elektronikai beléptető rendszerek. 

A személyforgalmi őr tevékenysége rendellenesség, illetve szabálysértés észlelése esetén. 

A személyforgalmi őr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén.  

Gépjárművek be- és kiléptetésének rendje és szabályai.  

Be- és kiléptetés általános feladatai. 

A szállítmány ellenőrzésének szabályai. 

A gépjármű ellenőrzésének szabályai.  

Intézkedés tiltott anyagokkal rakott jármű beléptetése esetén.  

Bűncselekmények megelőzése. 

Az áruforgalmi őr tevékenysége rendellenesség, illetve szabálysértés észlelése esetén.  

Az áruforgalmi őr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén. 

 

3.3.2. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: recepciós szolgálat ellátásának sza-

bályai 10 óra 

Recepciós szolgálat ellátásának szabályai. 

Be- és kiléptetés általános feladatai.  

Ruházat, csomagellenőrzés szabályai. 

A kulcsok kezelésének rendje, a telefonközpontos feladatai.  

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén. 

Az objektum kiürítésének rendje. 

A recepciós tevékenysége rendellenesség észlelése esetén. 

A recepciós tevékenysége szabálysértés, illetve bűncselekmény észlelése esetén.  

 

3.3.3. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: bolti szolgálat ellátásának szabályai   

10 óra 

Bolti őrszolgálat ellátásának szabályai. 

A dolgozók be- és kiléptetésének általános feladatai, szabályai. 
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A bolti őr viselkedésének alapvető szabályai.  

Csomagátvizsgálás szabályai, be, illetve a kiszállítást végző gépjárművek ellenőrzése. 

A bolt kiürítésének rendje. 

Intézkedések a vásárlási szabályokat megsértő vásárlókkal szemben. 

A bolti őr tevékenysége szabálysértés. illetve bűncselekmény észlelése esetén. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem, gyakorlótér 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékeny-

ségformák (ajánlás) 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x x   

4. vita   x     

5. szemléltetés     x   

6. kooperatív tanulás   x     

7. szerepjáték   x     

8. házi feladat x       

9. egyéb     x   

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló feldolgo-

zása 
x       
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1.2. 
Olvasott szöveg feladattal veze-

tett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x     

1.5. 
Információk önálló rendszere-

zése 
x       

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x     

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x x     

2.4. 
Szöveges előadás egyéni felké-

szüléssel 
x       

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 

 

4. Magánbiztonság és vagyonvédelem III. tantárgy 18 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a kényszerítő és a támadáselhárító eszközöket, tudják elhatárolni 

azok alkalmazását. Tovább mélyítsék személy- és vagyonvédelmi ismereteiket, ismerjék 

meg a szállítmányok kísérésének, és a járőrszolgálat szabályait. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. A kényszerítő és a támadáselhárító eszközök 8 óra 

A rendvédelmi szervek kényszerítő eszköz-használata és a személy- és. vagyonőri 

támadáselhárító eszközhasználat elhatárolása. 

A jogtalan támadás, a jogos védelem, végszükség, mint a szakma alapjainak elhatárolása. 
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A támadáselhárító eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazásának szabályai. 

A testi kényszer és a gumibot alkalmazásának szabályai. 

A vegyi eszköz (gázspray) alkalmazásának esetei, szabályai. 

A szolgálati kutya alkalmazása. 

A fegyveres munkavégzés jogszabályi feltételei. 

A maroklőfegyver alkalmazásának esetei, feltételei és szabályai. 

 

4.3.2. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: szállítmányok kísérése 5 óra 

A különböző szállítmányok kísérése (veszélyes, vasúti, közúti, vízi- és légi). 

A szállítmánykísérő őr feladatai, felszerelése. 

A pénz- és értékszállítás, mint vagyonvédelmi tevékenység, jelentősége és fontossága. 

A pénz- és értékszállítás gyalogosan, közterületen, tömegközlekedési eszközön. A pénz- 

és értékszállítás gépkocsival. 

A szállításra vonatkozó szabályok, tilalmak. 

Eljárás rendőri közúti ellenőrzéskor. Eljárás baleset esetén. Eljárás műszaki hiba esetén. 

Eljárás saját baleset esetén. Eljárás gyanús követés esetén. 

Az értékszállítás befejezését követő feladatok. Különbségek a pénz- és értékszállítás, 

valamint a veszélyes szállítmányok őrzése terén. 

A veszélyes szállítmányőrzés fogalma és területei. 

 

4.3.3. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: a járőrszolgálat ellátásának szabá-

lyai  

5 óra 

A járőrszolgálat ellátásának szabályai, járőr általános feladatai. 

A járőrszolgálat felszerelése. 

A járőr útvonal és időterve. 

Járőrözési módok. 

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén. 

A járőr intézkedése behatolásra utaló jelek észlelésekor, tevékenysége rendellenesség 

észlelése esetén. A járőr tevékenysége szabálysértés észlelése esetén. 

A járőr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén. 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem, gyakorlótér 
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4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékeny-

ségformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x x   

4. vita   x     

5. szemléltetés   x x   

6. kooperatív tanulás   x     

7. szerepjáték   x     

8. házi feladat x       

9. egyéb     x   

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói tevékeny-

ségforma 

Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciá-

lási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és fel-

szerelések  egyéni csoport-bontás osztály-keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 

Olvasott szöveg 

önálló feldolgo-

zása 

x       

1.2. 

Olvasott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

  x     

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása jegy-

zeteléssel 

  x     

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása jegy-

zeteléssel 

x x     
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1.5. 

Hallott szöveg 

feladattal vezetett 

feldolgozása 

x       

1.6. 
Információk ön-

álló rendszerezése 
x       

1.7. 

Információk fel-

adattal vezetett 

rendszerezése 

  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. 

Válaszolás írás-

ban mondatszintű 

kérdésekre 

x x     

2.3. 
Tesztfeladat meg-

oldása 
x x     

2.4. 

Szöveges előadás 

egyéni felkészü-

léssel 

x       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x x     

3.2. 
rajz készítés 

tárgyról 
x x     

3.3. rajz kiegészítés x x     

4. Komplex információk körében 

4.1. 
Esetleírás készí-

tése 
  x     

4.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
  x     

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos szö-

vegfeldolgozás 

  x     

5.2. 

Információk rend-

szerezése mozaik-

feladattal 

  x     

5.3. 
Csoportos ver-

senyjáték 
  x     

 



Az Arany János Református Gimnázium Pedagógiai Programja 

 

136 

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 

 

5. Magánbiztonság  és vagyonvédelem IV. gyakorlat tantárgy 30 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a készenléti járőrszolgálatra valamint a speciális őrzés védelemre 

vonatkozó szabályokat a személy- és vagyonőri munkában.  Ismerjék meg a közterület-

felügyelő tevékenység alapvető szabályait, az önkormányzati rendészeti feladatokat 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: a készenléti járőrszolgálat ellátásá-

nak szabályai és a speciális őrzés védelem 9 óra 

A készenléti (kivonuló) járőrszolgálat. 

Készenléti járőr általános feladatai, felszerelése, útvonala és kivonulási útvonaltervei. 

Kapcsolattartás a diszpécserrel. 

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén. 

A készenléti járőr intézkedése behatolásra utaló jelek észlelésekor, rendellenesség 

észlelése esetén. 

A készenléti járőr tevékenysége szabálysértés, bűncselekmény észlelése esetén. Speciális 

őrzés védelem.  

Lopások, zsebtolvajlások megelőzése, bizonyítása, és az ezekkel kapcsolatos 

intézkedések. 

A rendkívüli események bekövetkezése esetén teendő intézkedések.  

Intézkedési kötelezettségek szabálysértés, bűncselekmény észlelése esetén.  

A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személy elfogása, kísérése és a hatóságnak tör-

ténő átadása. 

 

5.3.2. Közterület-felügyelői feladatok I. 10 óra 

A közterület rendjének védelme 

A közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatának ellenőrzése 
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A hajléktalan ellátás alapfeladatainak segítése 

Az önkormányzat közterületi rendezvényeinek védelme 

 

5.3.3. Közterület-felügyelői feladatok II. 11 óra 

Az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű hasz-

nálatának ellenőrzés 

Állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátása 

Köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése 

Részt vesz a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, 

törvény illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy elkob-

zást kezdeményez, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajt 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem, gyakorlótér 

 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékeny-

ségformák (ajánlás) 

 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás   x     

3. megbeszélés   x x   

4. szemléltetés   x x   

5. kooperatív tanulás   x     

6. szimuláció   x     

7. szerepjáték   x     

8. házi feladat x       

9. egyéb   x     

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
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egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló feldolgo-

zása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal veze-

tett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló rendszere-

zése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x x     

2.3. Tesztfeladat megoldása   x     

2.4. 
Szöveges előadás egyéni felké-

szüléssel 
x       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x x     

3.2. rajz készítés tárgyról x       

3.3. rajz kiegészítés x x     

3.4. rajz elemzés, hibakeresés   x     

4. Komplex információk körében 

4.1. 
Jegyzetkészítés eseményről kér-

déssor alapján 
x x     

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Információk rendszerezése mo-

zaikfeladattal 
  x     

5.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5.4. Csoportos versenyjáték   x     
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5.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 

 

6. Személy-és vagyonvédelmi ismeretek gyakorlat tantárgy 18 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

Gyakorolják személy és gépjármű be- és kiléptetésének, valamint a recepciós és bolti szol-

gálat ellátásának szabályait. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. Személyek ki és beléptetése 6 óra 

Személy be- és kiléptetés 

Gépjárművek be- és kiléptetése 

A szállítmány ellenőrzés 

Ruházat, csomagellenőrzés 

 

6.3.2. A kényszerítő és a támadáselhárító eszközök gyakorlat I. 8 óra 

A rendvédelmi szervek kényszerítő eszköz-használata és a személy- és vagyonőri 

támadáselhárító eszközhasználat elhatárolása. 

A jogtalan támadás, a jogos védelem, végszükség, mint a szakma alapjainak elhatárolása. 

A támadáselhárító eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazásának szabályai. 

A testi kényszer és a gumibot alkalmazásának szabályai. 

A vegyi eszköz (gázspray) alkalmazásának esetei, szabályai. 

A szolgálati kutya alkalmazása. 

A fegyveres munkavégzés jogszabályi feltételei. 

A maroklőfegyver alkalmazásának esetei, feltételei és szabályai. 

 

6.3.3. Szállítmánykísérés gyakorlat 4 óra 

Szállítmányok kísérése 

Az értékszállítás befejezését követő feladatok 
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6.4. A képzés javasolt helyszíne 

Gyakorlótér 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékeny-

ségformák (ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. megbeszélés   x x   

2. vita   x x   

3. szemléltetés   x x   

4. kooperatív tanulás   x x   

5. szerepjáték   x x   

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Gyakorlati munkavégzés körében 

1.1. Műveletek gyakorlása x x x   

1.2. 
Munkamegfigyelés adott szem-

pontok alapján 
x x x   

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 

 

7. Személy- és vagyonőri és közterület-felügyelői ismeretek gyakorlat tantárgy 30 óra 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 
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A tanulók gyakorolják támadáselhárító és eszközök használatát. Tovább mélyítsék sze-

mély- és vagyonvédelmi ismereteiket, ismerjék meg a járőrszolgálat gyakorlati szabályait.  

Gyakorolják a közterület-felügyelői tevékenység szabályait. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

7.3. Témakörök 

7.3.1. A kényszerítő és a támadáselhárító eszközök gyakorlat II. 7 óra 

A rendvédelmi szervek kényszerítő eszköz-használata és a személy- és vagyonőri 

támadáselhárító eszközhasználat elhatárolása. 

A jogtalan támadás, a jogos védelem, végszükség, mint a szakma alapjainak elhatárolása. 

A támadáselhárító eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazásának szabályai. 

A testi kényszer és a gumibot alkalmazásának szabályai. 

A vegyi eszköz (gázspray) alkalmazásának esetei, szabályai. 

A szolgálati kutya alkalmazása. 

A fegyveres munkavégzés jogszabályi feltételei. 

A maroklőfegyver alkalmazásának esetei, feltételei és szabályai. 

 

7.3.2. Járőrszolgálat gyakorlat 6 óra 

A járőrszolgálat ellátása 

A készenléti (kivonuló) járőrszolgálat 

 

7.3.3. Közterület-felügyelői ismeretek gyakorlat 17 óra 

A közterület rendjének védelme 

A közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatának ellenőrzése 

A hajléktalan ellátás alapfeladatainak segítése 

Az önkormányzat közterületi rendezvényeinek védelme 

Részt vesz a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, 

törvény illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy elkob-

zást kezdeményez, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajt 

Köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése 

Az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű hasz-

nálatának ellenőrzés Állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátása 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne 

Gyakorlótér 
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7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékeny-

ségformák (ajánlás) 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. megbeszélés   x x   

2. vita   x x   

3. szemléltetés   x x   

4. kooperatív tanulás   x x   

5. szerepjáték   x x   

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Gyakorlati munkavégzés körében 

1.1. Műveletek gyakorlása x x x   

1.2. 
Munkamegfigyelés adott szem-

pontok alapján 
x x x   

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 
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A 

11553-16 azonosító számú 

Rendvédelmi szervek és alapfeladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11553-16 azonosító számú Rendvédelmi szervek és alapfeladatok megnevezésű szakmai kö-

vetelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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FELADATOK 

Ismeri és átlátja a magyarországi rendvédelmi feladatot 

ellátó szervek és a magánbiztonsági szervezetek rendel-

tetését, alapfeladatait, fellépéseit, intézkedéseit. 

x           

Betartja a feladatellátásában a rendőrség, a katasztrófa-

védelem, a büntetés-végrehajtás valamint a magánbiz-

tonsági szervezetek szolgálatellátására vonatkozó jog-

szabályait és egyéb szabályzóit. 

  x x x x x 

Ismeri a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-

végrehajtás valamint magánbiztonság erőit és eszkö-

zeit, valamint a feladatrendszerükhöz kapcsolódó 

egyéb tudnivalókat. 

  x x x x   

Szolgálatot ad és vesz át az általános előírások szerint.   x x x x x 

Ellátja a fegyverek tárolásával és kiadásával kapcsola-

tos feladatokat. 
  x       x 

Átlátja az ügykezeléssel kapcsolatos fontosabb fogal-

makat, az iratok védelmével kapcsolatos szabályokat. 
  x x x x   

Ismeri a rendvédelmi és egyéb közszolgálati szerv tiszt-

viselőjére, valamint a magánbiztonság alkalmazottjára 

vonatkozó elvárásokat, átlátja és érvényesíti a jogosult-

ságokat.  

  x x x x x 

Betartja a rendvédelmi, és egyéb közszolgálati tisztvi-

selőre, valamint a magánbiztonság alkalmazottjára vo-

natkozó etikai normákat. 

x x x x x x 

Szabályszerűen alkalmazza az adat- és titokvédelemre 

vonatkozó előírásokat, titoktartási szabályokat. 
  x x x x x 

Elvégzi a rendvédelmi és egyéb közszolgálati feladat-

ellátáshoz szükséges egészségügyi, pszichikai és fizi-

kai felméréseket. 

x x x x x x 

Alkalmazza a tűzvédelmi, munkavédelmi, környezet-

védelmi és környezetgazdálkodási szabályokat.  
x x x x x x 
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Ismeri és betartja a fegyverek és lőszerek használatával 

és tárolásával kapcsolatos előírásokat 
    x       

Alkalmazza az elsősegély-nyújtási szabályokat, előírá-

sokat. 
  x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A magyarországi rendvédelem történetének főbb sza-

kaszai 
x           

A rendvédelmi szervek felépítése, helye és szerepe a 

társadalomban, a működésüket meghatározó jogszabá-

lyok, a rendvédelem alapfogalmai 

x           

A Magyarországon működő rendvédelmi feladatokat 

ellátó szervek irányítása 
x           

A rendőrség feladatai, működése és szervezeti felépí-

tése  
x           

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és 

jogállása 
x           

Az Országgyűlési Őrségre és a Nemzeti Adó- és Vám-

hivatalra vonatkozó legfontosabb ismeretek 
x           

A katasztrófavédelem feladatai, működését meghatá-

rozó jogszabályok 
x           

A büntetés-végrehajtás feladatai, működését meghatá-

rozó jogszabályok 
x           

Együttműködés a rendvédelmi szervek között x           

A rendészeti tevékenységet végző állami, önkormány-

zati és civil szervezetek 
x x         

A rendvédelmi szervek alapfeladatai és eljárások alap-

jai 
  x         

A rendvédelmi szervekre vonatkozó munka-, baleset, 

tűz-, környezetvédelmi, egészségvédelemi és az elsőse-

gélynyújtási szabályok, előírások 

  x x x x x 

Adat- és titokvédelemre, valamint ügykezelésre vonat-

kozó előírások, titoktartási szabályok, adatkezelés 
  x x x x x 

A szolgálati viszony létesítése, tartalma, beosztási, 

rendfokozati előmeneteli rendszer, a rendvédelmi szerv 

tagját megillető jogosultságok és elvárások 

  x x       

Alapvető közúti közlekedési fogalmak, jogszabályi 

előírások 
    x x   x 

A kényszerítő eszközök és alkalmazásuk szabályai     x x x x 
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Az államhatárral kapcsolatos alapfogalmak és a felada-

tokat meghatározó főbb jogi szabályzók 
      x     

Katasztrófavédelmi alapismeretek       x     

Büntetés-végrehajtási alapismeretek             

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Rendvédelmi szervek alapfeladatainak ismerete x x x x x x 

A rendvédelmi szervek munkáját meghatározó szabály-

rendszer ismerete 
x x x x x x 

Együttműködés lehetőségei és formái a rendvédelmi 

szerveknél  
x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság x x x x x x 

Önfegyelem x x x x x x 

Elhivatottság, elkötelezettség x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Empatikus készség x x x x x x 

Konfliktusmegoldó készség x x x x x x 

Kommunikációs rugalmasság             

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyén való alkalmazása x x x x x x 

Körültekintés, elővigyázatosság x x x x x x 

Helyzetfelismerés              

 

8. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok I. tantárgy 54 óra 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a magyarországi rendvédelmi szervek történetét az államalapítástól 

napjainkig. A tanuló ismerje meg a rendőrség, feladatát, működését, szervezeti felépítését. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

8.3. Témakörök 

8.3.1. A magyarországi rendvédelmi szervek története 36 óra 

A magyarországi rendvédelem történetének főbb szakaszai.  

Az államalapítástól a török kiűzéséig.   

A hódoltsági területek sajátos közigazgatása (vilajet, kádik).  

A török kiűzésétől 1848-ig.  



Az Arany János Református Gimnázium Pedagógiai Programja 

 

147 

 

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején.  

A dualizmus korában. 

A két világháború között  

Az 1945-1989 közötti időszakban.  

A magyarországi rendvédelem nemzetközi együttműködéseinek kialakítása. 

A modern rendfenntartó testületek felépítése, modellje. 

 

8.3.2. Rendvédelmi szervek alapismeretek I. 10 óra 

A rendvédelmi szervek helye és szerepe a társadalomban, a működésüket meghatározó 

jogszabályok. 

A rendvédelem alapfogalmai.  

A Magyarországon működő rendvédelmi szervek irányítása: a Belügyminisztérium. 

A rendőrség feladatai. A rendőrség működése. A rendőrség szervezeti felépítése.  

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belső bűnmegelőzési és 

bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv felépítése, 

feladatai. 

 

8.3.3. Munkavédelem és környezetvédelem 8 óra 

A munkavédelmi szabályok, előírások gyakorlati alkalmazása 

A környezetvédelmi szabályok gyakorlatban történő alkalmazása 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem 

 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékeny-

ségformák (ajánlás) 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x     

4. szemléltetés   x x   
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5. szimuláció   x     

6. házi feladat x       

 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló feldolgo-

zása 
x x     

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal veze-

tett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló rendszere-

zése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni felké-

szüléssel 
x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismerte-

tése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése tapasztalatok-

ról 
  x     

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 
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4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munka-

végzés irányítással 
  x     

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 

 

9. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok II. tantárgy 90 óra 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás feladatát, működését, 

szervezeti felépítését és az Országgyűlési Őrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felada-

tait 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

9.3. Témakörök 

9.3.1. Rendvédelmi szervek alapismeretek II. 18 óra 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervre vonatkozó alapvető ismeretek. 

A büntetés-végrehajtási szervezet felépítése, feladatai.  

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása.  

Az Országgyűlési Őrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányítása, tevékenységi körei, 

személyi állománya. 

Együttműködés a rendvédelmi szervek között. 

 

9.3.2. A rendvédelmi és a rendészeti tevékenységet végző szervek, személyek intéz-

kedéseinek elhelyezése a közigazgatási jogalkalmazás rendszerében  20 óra/20 óra 

Magyarország biztonsága és biztonsági stratégiája  

A rendészeti tevékenységet végző állami, önkormányzati és civil szervezetek. 

A rendőri intézkedések és eljárások alapjai.  

Az egyes rendészeti tevékenységet végző személyek tevékenységének alapjai. 

A katasztrófavédelmi intézkedések, eljárások alapjai.  
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A büntetés-végrehajtási szervek feladatai és eljárásai. 

 

9.3.3. Általános vagyonvédelmi és szolgálati ismeretek 24 óra 

A civil vagyonvédelem története, kialakulása Magyarországon. 

A vagyonvédelmi szervek tevékenysége és működésük feltételei. 

Alapfogalmak, jogszabályi környezet, jogi háttér.  

Társaság alapítása.  

A vagyon- és titokvédelemre vonatkozó szabályok.  

A vagyonőrre vonatkozó általános és speciális szabályok. 

A személy- és vagyonőr általános feladatai. 

Az etikai szabályok kérdése a szakmai kamarában.  

A törvényességi felügyelet. 

 

9.3.4. Általános szolgálati ismeretek 28 óra 

Adat- és titokvédelemre vonatkozó előírások, titoktartási szabályok, a fogvatartottak ada-

tainak kezelése. 

Az ügykezeléssel kapcsolatos fontosabb fogalmak. 

Iratok védelmével kapcsolatos szabályok. 

Egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság vizsgálatára vonatkozó rendelkezések. 

A szolgálati viszony tartalma.  

Beosztási, rendfokozati előmeneteli rendszer. 

A rendvédelmi szerv tagját megillető jogosultságok és elvárások 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem 

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékeny-

ségformák (ajánlás) 

 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   
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2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x     

4. szemléltetés   x x   

5. szimuláció   x     

6. házi feladat x       

 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló feldolgo-

zása 
x x     

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal veze-

tett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló rendszere-

zése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni felké-

szüléssel 
x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismerte-

tése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése         
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3.2. 
Elemzés készítése tapasztalatok-

ról 
  x     

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.3. Csoportos versenyjáték   x     

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 

 

10. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok III. tantárgy 144 óra 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás szolgá-

latellátására vonatkozó általános szabályokat. Sajátítsák el a tűzoltó és tűzmegelőzési alap-

ismereteket, illetve a büntetés-végrehajtási nevelési alapismereteket. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

10.3. Témakörök 

10.3.1. A szolgálatellátás általános szabályai 60 óra 

A szolgálat ellátására vonatkozó általános rendelkezések. 

Szolgálaton kívüli magatartási szabályok  

Rendőri Hivatás Etikai Kódexe, a Büntetés- végrehajtási szervezet Etikai Kódexe.  

A hierarchia jelentősége és szerepe a rendvédelmi szerveknél. 

A rendőr magatartására vonatkozó általános szabályok.  

Parancs, utasítás fogalma, végrehajtásának rendje.  

Alapvető alaki előírások: megjelenés, öltözködés, ápoltság. 

Alaki fogások gyakorlása. Fordulatok, hátraarc  

Az egyenruha viselésének szabályai.  

A fegyverek tárolásával és kiadásával kapcsolatos feladatok ellátásának szabályai. 
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10.3.2. Tűzoltó és tűzmegelőzési alapismeretek 60 óra 

Égéselmélet és oltóanyag alapismeret. 

Az égés és a tűz általános jellemzése, fogalma, kialakulása, terjedése, osztályozása. 

A tűz kísérő jelenségei, paraméterei zónái, veszélyei. 

Az égés megszűntetésének módjai. 

Tűzoltóanyagok jellemzése, csoportosítása, felhasználási lehetőségei. 

A tűzoltó vízsugár képzése, formái és ezek jellemzése.  

Tűzoltási és műszaki mentési alapismeretek.  

Az ember, állat, tárgymentések jellemzése, sajátosságai. 

Tűzoltási és műszaki mentési tevékenység vezetése.  

A tűzmegelőzés helye, szerepe. 

Személyek biztonságát szolgáló szabályok rendszere. 

A tűzoltás alapvető feltételeit biztosító szabályok. 

A tűzoltó készülékekkel kapcsolatos alapfogalmak.  

A tűzoltó készülékek típusai, fő részeik és működésük. 

Egyéb felszerelések általános jellemzése. 

 

10.3.3. Büntetés-végrehajtási nevelési alapismeretek 24 óra 

A büntetés-végrehajtás működését meghatározó jogszabályok. 

A büntetés-végrehajtási nevelés pedagógiai hagyományai. 

A büntetés-végrehajtási nevelés történeti-ideológiai változásai. 

A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, célja.  

A büntetés- végrehajtási nevelés fogalma, története. 

A nevelés jogszabályi háttere,- eszközei, ösztönzés, fegyelmezés-jutalmazás.  

Eltérő nevelési igényű csoportok (HSR körlet, KBK, fiatalkorúak, nők, első bűntényesek). 

A reintegrációs programok, resztoratív elemek. 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem, iskolaudvar 

 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevé-

kenységformák (ajánlás) 

 

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 
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Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x x   

4. szemléltetés     x   

5. vita   x     

6. szerepjáték   x     

7. házi feladat x       

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló feldolgo-

zása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal veze-

tett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló rendszere-

zése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. Tesztfeladat megoldása x       

2.4. 
Szöveges előadás egyéni felké-

szüléssel 
x       
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2.5. 
Tapasztalatok utólagos ismerte-

tése szóban 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése tapasztalatok-

ról 
  x     

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kér-

déssor alapján 
x       

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.2. Csoportos versenyjáték   x     

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 

 

11. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok IV. tantárgy 144 óra 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerkedjenek meg a közlekedés alapfogalmaival és a KRESZ alapvető szabá-

lyaival. A tanulók ismerjék meg a kényszerítő és a támadáselhárító eszközöket. Ismerked-

jenek meg a határrendészeti alapismeretekkel. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

11.3. Témakörök 

11.3.1. Közlekedési alapismeretek 48 óra 

A közlekedés fogalma szűkebb és tágabb értelemben. 

A közlekedés ágazatai, valamint a közúti közlekedésben résztvevők jogai és kötelességei. 

Alapvető közúti közlekedési fogalmak, jogszabályi előírások. 

A KRESZ hatálya, a bizalmi elv lényege. 

Az úttal, a járművekkel kapcsolatos fogalmak, jogszabályi előírások. 

A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések. 

A közúti közlekedésben való részvétel személyi feltételei, a járművezetők legfőbb köteles-

ségei. 
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A járművezetés személyi feltételei. 

Kerékpárosra vonatkozó szabályok, közúti jelzőtáblákra vonatkozó közös rendelkezések. 

Járművekre vonatkozó szabályok. 

Megállás, várakozás, párhuzamos közlekedés 

 

11.3.2. A kényszerítő és a támadáselhárító eszközök 64 óra 

A rendvédelmi szervek kényszerítő eszköz-használata és a személy- és vagyonőri táma-

dáselhárító eszközhasználat elhatárolása. 

Rendőri ismeretek:  

A kényszerítő eszközök alkalmazásának közös szabályai. 

A kényszerítő eszközök csoportosítása. 

Testi kényszer. 

Bilincs. 

Vegyi eszköz, elektromos sokkoló eszköz, rendőrbot, kardlap, illetőleg más eszköz alkal-

mazása. 

A szolgálati kutya alkalmazása. 

Útzár, megállásra kényszerítés. 

Lőfegyverhasználat szabályai. 

Csapaterő, tömegoszlatás. 

A büntetés- végrehajtásnál rendszeresített kényszerítő eszközök, alkalmazásuk eltérő sza-

bályai. 

Személy- és vagyonőri ismeretek: 

A jogtalan támadás, a jogos védelem, végszükség, mint a szakma alapjainak elhatárolása. 

A támadáselhárító eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazásának szabályai. 

A testi kényszer és a gumibot alkalmazásának szabályai. 

A vegyi eszköz (gázspray) alkalmazásának esetei, szabályai. 

A szolgálati kutya alkalmazása. 

A fegyveres munkavégzés jogszabályi feltételei. 

A maroklőfegyver alkalmazásának esetei, feltételei és szabályai. 

 

11.3.3. Határrendészeti ismeretek 32 óra 

A Határőrség történetének rövid áttekintése. 
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A határrendészeti szolgálati ág fejlődése, helye, szerepe, feladatrendszere a Rendőrség 

szervezeti felépítésében. 

A határrendészeti feladatok változásai az Európai Uniós csatlakozás és a Schengeni taggá 

válás következtében. 

Az államhatárral kapcsolatos alapfogalmak.  

A határrendészeti feladatokat meghatározó főbb jogi szabályzók. 

A határrendészeti szolgálati ág felépítése. 

A határrendészeti kirendeltség fogalma, felépítése, feladatai. 

A határforgalom-ellenőrzés és a határőrizet meghatározása.  

A határbiztonsági rendszer felépítése.  

A határellenőrzéssel, határrend fenntartásával, a mélységi ellenőrzéssel kapcsolatos fel-

adatok ellátásának rendje, az idegenrendészeti intézkedések és eljárások. 

A kiegyenlítő intézkedések bevezetésének gyakorlati megvalósulása, akciók végrehajtásá-

nak rendje, a mélységi ellenőrzés technikai eszközei. 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, iskolaudvar 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevé-

kenységformák (ajánlás) 

 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x x   

4. szemléltetés     x   

5. vita   x     

6. szerepjáték   x     

7. házi feladat x       

 

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 
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Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló feldolgo-

zása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal veze-

tett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló rendszere-

zése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni felké-

szüléssel 
  x     

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismerte-

tése szóban 
    x   

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

3.2. 
Információk rendszerezése mo-

zaikfeladattal 
        

3.3. 
Kiscsoportos szakmai munka-

végzés irányítással 
  x     

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x x   

3.5. Csoportos versenyjáték   x x   
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11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 

 

12. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok V. tantárgy 60 óra/60 óra* 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók szerezzenek iparbiztonsági, illetve katasztrófavédelmi alapismereteket, kataszt-

rófavédelmi műszaki ismereteket és a rendőri szolgálati ismereteket. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

12.3. Témakörök 

12.3.1. Iparbiztonsági és katasztrófavédelmi alapismeretek 15 óra 

Katasztrófák elleni védekezés alapjai. 

A katasztrófavédelem hazai jogszabályi alapjai. 

A nemzeti védekezés időszakai és rendszere. 

A katasztrófák csoportosítása, jellemzői. 

Magyarország jellemző katasztrófaveszélyeztetettsége. 

Katasztrófavédelmi tervezés alapjai, a katasztrófavédelmi együttműködés alapelvei. 

Helyreállítási és újjáépítési ismeretek. 

Iparbiztonsági alapismeretek, az iparbiztonsági hatósági eljárások fajtái, hatásköri és ille-

tékességi szabályai. 

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatok rendszere. 

Veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi és légi szállításának alapvető szabályai. 

 

12.3.2. Katasztrófavédelmi műszaki alapismeretek 15 óra 

A katasztrófavédelem eszközei, felszerelései 

A katasztrófavédelmi felszerelések rendszerezése, csoportosítása.  

A szakszerű, gazdaságos és biztonságos üzemeltetésű katasztrófavédelmi eszközök 

műszaki jellemzői. 

A tűzoltó szakfelszerelések csoportosítása.  

A tűzoltó fecskendők szívó- és nyomóoldali felszereléseinek műszaki jellemzői, 

használatuk lehetőségei. 
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A habképzés kiegészítő felszerelései. 

A tűzoltó készülékekkel kapcsolatos alapfogalmak. A tűzoltó készülékek típusai, fő 

részeik és működésük. 

Egyéb felszerelések általános jellemzése. 

Katasztrófavédelem védőeszközei.  

A védőeszközök fogalma és csoportosítása. 

A légzésvédő eszközök feladata és csoportosítása. 

A tűzoltóságnál használatos légzőkészülékek főbb szerkezeti részei és működésük. A 

hővédő-ruhák és vegyi anyagok ellen védő ruhák fajtái, jellemzésük és használatukra 

vonatkozó előírások. 

A tűzoltási és műszaki mentési feladatoknál használatos egyéb védőeszközök fajtái, jel-

lemzésük és a használatukra vonatkozó előírások. 

12.3.3. Rendőri szolgálati ismeretek 30 óra 

A szolgálati fellépés módja és tartalmi követelményei. 

Az intézkedési kötelezettség. 

A rendőri intézkedések fajtái, csoportosítása, a jogszerű és szakszerű rendőri intézkedés 

alapjai, a rendőri intézkedéssel szembeni követelmények, alapelvek megismerése. 

A rendőri intézkedés akadályainak elhárítása, a segítség és eszközök igénybevételének 

szabályai. 

A rendőri intézkedések közös elvei, szabályai, követelményei. 

A kényszerítő eszközök alkalmazásának jelentősége, a kényszerítő eszközök fajtái. 

A titoktartásra, az ajándék és jutalom elfogadására, valamint a nyilvános szereplésre 

vonatkozó szabályok. 

Felvilágosítás adás és kérés szabályai. 

Szolgálatok átadása-átvétele, beszámoltatás. 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem, iskolaudvar 

 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevé-

kenységformák (ajánlás) 

 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 
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Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x x   

4. szemléltetés     x   

5. vita   x     

6. szerepjáték   x     

7. házi feladat x       

 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló feldolgo-

zása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal veze-

tett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.6. 
Információk önálló rendszere-

zése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni felké-

szüléssel 
  x     
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2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismerte-

tése szóban 
    x   

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

3.2. 
Kiscsoportos szakmai munka-

végzés irányítással 
  x     

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x x   

3.4. Csoportos versenyjáték   x x   

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 

 

13. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakorlat tantárgy 36 óra 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók gyakorlatban is sajátítsák el a szolgálati ismeretekre vonatkozó legfontosabb 

szabályokat, a tűzoltási gyakorlati alapismereteket és betekintést nyerjenek a büntetés-vég-

rehajtás alapismereteibe. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

13.3. Témakörök 

13.3.1. Általános szolgálati ismeretek 18 óra 

Alaki és öltözködési szabályok. 

Parancs és utasítás végrehajtási rendje, a rendfokozatok. 

A fegyverek tárolásával és kiadásával kapcsolatos gyakorlati ismeretek. 

 

13.3.2. Tűzoltási alapismeretek 10 óra 

A láng jellemzése, szerkezete, tulajdonságai. 

A gázcsere fogalma, kialakulása, lefolyása. 

A különböző halmazállapotú anyagok égésének sajátosságai, jellemzése. 

Tűzoltóanyagokra vonatkozó gyakorlati ismeretek. 

A tűzoltó készülékekkel kapcsolatos ismeretek. 
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13.3.3. Büntetés-végrehajtási alapismeretek 8 óra 

A börtön sajátos környezete, a börtön személyzete, a fogvatartotti hierarchia, informá-

lis háló. 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne 

Szaktanterem, külső helyszín 

 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevé-

kenységformák (ajánlás) 

 

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés   x x   

3. szemléltetés     x   

4. szerepjáték   x     

 

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

1.1. 
Tapasztalatok utólagos ismerte-

tése szóban 
x       

2. Komplex információk körében 

2.1. Utólagos szóbeli beszámoló x       

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munka-

végzés irányítással 
    x   

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat     x   

3.3. Csoportos versenyjáték     x   

4. Gyakorlati munkavégzés körében 



Az Arany János Református Gimnázium Pedagógiai Programja 

 

164 

 

4.1. 
Munkamegfigyelés adott szem-

pontok alapján 
x x x   

 

13.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 
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A 

11556-16 azonosító számú 

Társadalomismeret és szakmai kommunikáció 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11556-16 azonosító számú Társadalomismeret és szakmai kommunikáció megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Ismeri a pszichológiai, szociológiai és kriminológiai alapfogalmakat és a rendvédelmi 

tevékenységhez kapcsolódó jellemzőit. 
x   

Érvényesíti és alkalmazza a kommunikáció speciális szabályait a rendvédelem és a ma-

gánbiztonság különböző területein 
  x 

Alkalmazza a kapcsolatfelvétel és üzenetváltás speciális kommunikációs fordulatait   x 

Kezeli a speciális feladatok ellátása során adódó konfliktusokat    x 

Kommunikál szervezeten belül és szervezeten kívül   x 

Tájékoztatást nyújt a szakmai munkavégzése során felmerülő panasz kivizsgálásáról.   x 

Tájékoztatást ad az ügyfeleknek   x 

Együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal x   

Személyeket hallgat meg, feljegyzést készít   x 

Jelentést tesz az intézkedései során használt eszköz és a kényszerítő testi erő alkalma-

zásáról 
  x 

Jegyzőkönyvet, összesített írásos beszámolót készít  x   

Felismeri a kommunikációs zavarokat és alkalmazza a leküzdésére szolgáló technikákat x   

Alkalmazza a magán és a hivatalos nyelvi kommunikációt   x 

Használja és értelmezi a non verbális és metakommunikációs jelzéseket   x 

Alkalmazza a stressz- és konfliktuskezelés alapvető módszereit x x 

Felismeri az előítéletes megnyilatkozásokat, kezelésükben használja megszerzett isme-

reteit 
x x 

Az antiszociális magatartásformák kezelésében használja az asszertív kommunikációt x x 
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Átlátja a kriminlógia rendszerét, bűnmegelőzésben betöltött szerepét x   

SZAKMAI ISMERETEK 

A pszichológia fogalma, lelki jelenségek x   

A személyiség fogalma, jellemzői, kialakulása, fejlődését meghatározó tényezők. x   

A központi idegrendszerre, így a lelki jelenségekre is ható, azt károsító anyagok (do-

hány, alkohol, drog) 
x   

Az empátia és a türelem fejlesztése x   

A személyészlelés, a személyészlelési ítéletek pontosságának fejlesztése x   

Az antiszociális magatartás észlelése x   

Előítélet, az egyén és csoport viszonya x   

Az antiszociális magatartásformák x   

A deviancia fogalma, deviáns jelenségek  x   

A szocializáció folyamata, szociális szerepek, a szereptanulás x   

Az érett személyiség jellemzői, önismeret x   

A kriminológia fogalma, tárgya, okok, megelőzés x   

A társadalom és az egyén viszonyai, társadalmi csoportok, konfliktusok, erőszak  x   

A kisebbségek helyzete Magyarországon x   

A kommunikáció folyamata, jellemzői   x 

A mindennapi kommunikáció és a rendvédelmi szervek kommunikációjának hasonló-

ságai és különbözőségei 
  x 

A kommunikáció speciális szabályai    x 

A tömegkommunikáció és a médiumok hatása a személyiség fejlődésére.    x 

Az asszertív kommunikáció jellemzői.    x 

A rendvédelmi szervek csak intézkedéseikor felmerülő tipikus helyzetek, személyes re-

akciók, ezek elemzése. 
  x 

Kapcsolatfelvétel, üzenetváltás   x 

A magán (személyes hangú) és hivatalos nyelvi kommunikáció jellemzői.   x 

A hivatalos szóbeli kommunikáció fejlesztése: nyilvános megnyilatkozás   x 

A hivatalos témájú írásbeli kommunikáció fejlesztése: a hivatalos szöveg jellemzői.    x 

A metakommunikáció jeleinek értelmezése   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

A társadalmi rétegeknek megfelelő sajátos kommunikáció alkalmazása    x 
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A konfliktushelyzetek felismerése, kezelése,   x 

Kommunikációs zavarok megoldására alkalmas módszerek ismerete és alkalmazása.     

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfegyelem   x 

Stressz tűrő képesség   x 

Rugalmasság   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Empatikus készség    x 

Adekvát metakommunikáció   x 

Kommunikációs rugalmasság   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés   x 

Helyzetfelismerés    x 

Következtetési képesség x x 

 

14. Közszolgálati ügyintézői ismeretek tantárgy   18 óra 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a pszichológiai, a szociológiai, a szociálpszichológiai alapfogalmakat, a 

személyiségfejlődés alapjait és a kriminológia alapvető szabályait. 

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

14.3. Témakörök 

14.3.1. Pszichológiai alapismeretek és a személyiségfejlődés alapja     6 óra 

A pszichológia fogalma, lelki jelenségek 

A pszichológia feladata. 

A központi idegrendszerre, így a lelki jelenségekre is ható, azt károsító anyagok (do-

hány, alkohol, drog). 

A személyiség fogalma, jellemzői. 

A személyiség kialakulása, fejlődését meghatározó tényezők. 

Személyiségtípusok. 

Az agresszív magatartás jellemzői, az indokolatlan agresszivitás. 

Az asszertív magatartás jellemzői. 
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A tömegkommunikáció és a médiumok hatása a személyiség fejlődésére. 

 

14.3.2. Szociológiai és szociálpszichológiai alapismeretek  6 óra 

A szociológia fogalma, tárgya; a társadalmi sokféleség. 

A társadalom és az egyén viszonyai. 

Társadalmi csoportok, konfliktusok, erőszak.  

Változás és állandóság a társadalomban (pl. globalizáció, migráció). A városok és fal-

vak jellemzői. 

A kisebbségek helyzete Magyarországon. 

A rendvédelmi szervek feladatai a társadalmi problémák kezelésében. 

A Szociálpszichológia fogalma, tárgya, területei.  

Az előítélet. 

Egyén és csoport viszonya.  

Pozitív és negatív attitűd. 

A magatartás fogalma, a legtipikusabb magatartásformák. 

Az antiszociális magatartásformák. 

A deviancia fogalma, deviáns jelenségek. 

 

14.3.3. Kriminológia 6 óra 

A kriminológia fogalma, tárgya.  

A bűnözés fogalma, kialakulásának tényezői.  

A bűnözés szerkezete, az áldozatok szerepe a bűncselekmény megvalósulásában. 

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem 

 

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevé-

kenységformák (ajánlás) 

 

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   
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2. elbeszélés x x     

3. kiselőadás x       

4. megbeszélés   x x   

5. vita   x     

6. szemléltetés     x   

7. kooperatív tanulás   x     

8. szerepjáték   x     

9. házi feladat x       

 

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló feldolgo-

zása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal veze-

tett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló rendszere-

zése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x     

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x x     

2.4. Tesztfeladat megoldása x x     

3. Csoportos munkaformák körében 
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3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

 

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 

 

 

15. Közszolgálati ügyintéző gyakorlati ismeretek 18 óra 

 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók gyakorlatban sajátítsák el a szóbeli kommunikáció alapvető szabályait, a meta-

kommunikáció alkalmazását, ismerjék meg az önismereti és személyiségfejlesztő gyakor-

latokat. 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

15.3. Témakörök 

15.3.1. A szóbeli kommunikáció alapismeretei 6 óra 

A kommunikáció folyamata, jellemzői.  

A kommunikációs zajok. 

A hiteles kommunikáció jellemzői. 

Kapcsolatteremtő és bizalomjátékok. 

Kapcsolatfelvétel, üzenetváltás. 

A magán (személyes hangú) és hivatalos nyelvi kommunikáció jellemzői. 

A hivatalos szóbeli kommunikáció fejlesztése: nyilvános megnyilatkozás. 

 

15.3.2. Metakommunikációs ismeretek 6 óra 

A testbeszéd helye és szerepe a kommunikációban. 

A metakommunikáció jeleinek értelmezése. 

A test, mint kommunikációs eszköz, testbeszéd gyakorlatok. 

Térhasználat fejlesztése, a helyes térköz megválasztása.  

Különböző élethelyzetek-szerepek megjelenítése gesztus, mimika, testtartás segítségével, 

felismerésük.  
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A kommunikációs zavarok leküzdésére szolgáló gyakorlatok (példák gyűjtése, megfigye-

lések, analizálások, egyéni és csoportos szituációs játékok). 

 

15.3.3. Önismeret fejlesztése 6 óra 

Személyiségünk sajátosságai, működési mechanizmusai. 

Önismeret és énkép- a társadalom, a környezet elvárásai és a saját célok összhangja.  

Élethelyzetek, reakciók, a tudatos életvezetés képessége - reális jövőkép. 

Az önismeret – önértékelés – önbecsülés. 

A siker, az elismerés és a kudarc megélése. 

Az extrovertált és introvertált személyiség jellemzői.  

Önismeretet és személyiséget fejlesztő gyakorlatok és játékok.  

A csoport és egyén kapcsolatának nyitottabbá tétele, egymás elfogadásának erősítése játé-

kos formában, az egészséges versenyszellem erősítése (activity, tabu, stb.). 

 

15.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem, Tréning megtartására alkalmas tanterem 

 

15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevé-

kenységformák (ajánlás) 

 

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x       

3. megbeszélés     x   

4. vita   x     

5. szemléltetés     x   

6. kooperatív tanulás   x x   

7. szimuláció   x     

8. szerepjáték   x     

9. házi feladat x       

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 
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Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló feldolgo-

zása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal veze-

tett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.5. 
Információk önálló rendszere-

zése 
x       

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x x     

2.2. Tesztfeladat megoldása x x     

2.3. 
Szöveges előadás egyéni felké-

szüléssel 
x       

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni ismerte-

tése szóban 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése   x     

3.2. 
Elemzés készítése tapasztalatok-

ról 
x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Információk rendszerezése mo-

zaikfeladattal 
  x     

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.4. Csoportos versenyjáték   x     

 

15.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 

 

A 

11657-16. azonosító számú 

Rendészeti szakmai idegen nyelv 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11657-16 azonosító számú Rendészeti szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai követel-

ménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

  

R
en

d
és

ze
ti

 s
za

k
m

ai
 

id
eg

en
 n

y
el

v
 

FELADATOK 

Adatokat, információkat közöl idegen nyelven x 

Útbaigazítást, tájékoztatást ad idegen nyelven x 

Tanácsot ad, segítséget nyújt, problémát kezel idegen nyelven x 

Intézkedést végez idegen nyelven x 

Panaszt felvesz idegen nyelven x 

Segítséget nyújt baleset esetén idegen nyelven x 

Intézkedik a helyszínen idegen nyelven x 

Szakszerűen kiléptet, beléptet, igazoltat idegen nyelven x 

Okmányokat elkér, kérdéseket tesz fel idegen nyelven x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Legfontosabb okmányok megnevezései (személyi igazolvány, lakcímkár-

tya, útlevél, vezetői engedély, forgalmi engedély, TAJ kártya, adókártya) 

x 

Személyi adatok, a rendőri munkához szükséges adatok megnevezése. Hi-

vatalos bemutatkozás 
x 

Az okmányellenőrzés általános kifejezései, személy- és tárgyleírás, határ-

rendészeti feladatok ellátása során használt kifejezések 
x 

Utazás, útbaigazítás, segítségnyújtás  x 

Intézkedésekhez szükséges alapvető utasítások x 

Igazoltatás általános kifejezései, okmányellenőrzés, utasítások x 

Az egyes intézkedésekhez szükséges idegen nyelvi fordulatok x 

Gépjármű ellenőrzés, intézkedés közlekedési baleset, szabálysértés, bűn-

cselekmény helyszínén  
x 

Panasz, bejelentés felvétele, ezzel kapcsolatos kifejezések x 
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Személyek épületekbe történő ki- és beléptetése során használt kifejezések 

gyakorlása 
x 

Segítségnyújtáshoz szükséges alapvető kérdések a mentők, tűzoltóság ér-

tesítése érdekében 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai idegen nyelvű beszédkészség  x 

Szakmai idegen nyelvű íráskészség  x 

Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése  x 

Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése  x 

Jól artikulált, tiszta beszéd  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Stressztűrő képesség  x 

Rugalmasság  x 

Döntésképesség  x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x 

Konfliktusmegoldó készség  x 

Segítőkészség  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés  x 

Problémaelemzés,-feltárás  x 

Lényegfelismerés (lényeglátás)   

 

16. Rendészeti szakmai idegen nyelv tantárgy 36 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

16.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló tudásszintjének felmérése, kezdők esetében a rendészeti nyelv alapjainak lera-

kása, a tantárgy követelményeinek az ismertetése a kezdetektől a szakmai vizsgáig. Lexi-

kai elemek: a környezet és az otthon. Intézkedés során szükséges szókincs elsajátítása és 

gyakorlása 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

16.3. Témakörök 

16.3.1. Tudásszint felmérése, követelmények 2 óra 
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A hozott idegen nyelvi lexikai és nyelvtani ismeretek, tudásszint felmérése. Az oktatott 

idegen nyelv helye, sajátosságai, hasonlóságok, eltérések a magyar nyelvvel összeha-

sonlítva. 

 

16.3.2. Nyelvi alapozás 10 óra 

Hétköznapi szituációk gyakorlása, udvariassági fordulatok kifejezései. 

Rendőri intézkedések során alkalmazandó szakkifejezések idegen nyelvű elsajátítása. 

Idegen nyelvű okmányokban szereplő adatok értelmezése. 

Közlekedési információk idegen nyelven való közlésének elsajátítása. 

Kiejtés, intonáció, szövegértés gyakorlása, fejlesztése. 

 

16.3.3. Okmányfajták, gépjárművekhez kapcsolódó kifejezések 12 óra 

Okmányok ellenőrzése, okmányok nevei, az ezekben szereplő adatok megnevezése. 

Az okmányellenőrzéssel kapcsolatos intézkedéshez szükséges kifejezések. 

A személy- és tárgyleírás kifejezései, a kifejezések helyes használata. 

Okmányok ellenőrzéséhez kapcsolódó felszólító mód és melléknévragozás elsajátítása, 

gyakorlása. 

Gépjárművekhez kapcsolódó kifejezések, a gépjárművek részeinek megnevezése. 

Gépjárművek kötelező tartozékainak megnevezése. 

Felvilágosítás, útbaigazítás, segítségnyújtás. 

Gépjárművekkel kapcsolatos bejelentések, feljelentések rögzítéséhez szükséges 

kifejezések, szófordulatok. 

Intézkedések körözésben szereplő személy, gépjármű esetén 

 

16.3.4. Nyelvtani ismeretek és a rendészeti szaknyelv fejlesztése 12 óra 

A korábban tanult nyelvtani készségek fejlesztése, rendvédelmi szófordulati elemek 

bővítése. 

Személyleírás gyakorlása. 

Személy- és vagyonőri intézkedések szókincsének gyakorlása 

Személyi adatok. 

Gépjármű ellenőrzés. 

Támadás elhárító eszközök alkalmazása. 

Ruházat, csomag, jármű átvizsgálás 

Ki és beléptetés 
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Panaszt, bejelentést felvétele. 

 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, iskolaudvar, nyelvi szaktanterem 

 

16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevé-

kenységformák 

 

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x x   

2. megbeszélés   x x   

3. szemléltetés   x x   

4. szerepjáték   x x   

 

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal veze-

tett feldolgozása 
  x x   

1.2. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x x   

1.3. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x x   

2. Csoportos munkaformák körében 

2.1. 
Kiscsoportos szakmai munka-

végzés irányítással 
  x x   

2.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x x   

 

16.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 

A 

11658-16 azonosító számú 

Rendészeti szakmai informatika 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11658-16 azonosító számú Rendészeti szakmai informatika megnevezésű szakmai követel-

ménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

R
en

d
és

ze
ti

 s
za

k
m

ai
 

in
fo

rm
at

ik
a 

FELADATOK 

Irodai szoftvereket használ x 

Betartja a titokvédelmi előírásokat x 

Betartja az általános használati rendet x 

Betartja az adatvédelmi előírásokat x 

Használja a rendvédelmi dokumentum fajtákat x 

Használja a rendőrségi nyilvántartásokat x 

Adatokat felvisz a nyilvántartó rendszerekbe x 

Iratmintákat készít, használ x 

Szolgálati jegyet készít x 

Jelentést készít a megfelelő formai követelménye-

ket betartva 
x 

Híradástechnikai eszközöket használ x 

TETRA rendszert használ x 

Adatot továbbít x 

Iktatási programokat használ x 

Vezeték nélküli infokommunikációs eszközöket 

célszerűen használ 
x 

Térfigyelő rendszert használ x 

Képrögzítést végez x 

Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvé-

delmi, valamint a távközlési feladatokra vonatkozó 

előírásokat 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Információ, adat fogalma x 

Titokvédelemre vonatkozó szabályok x 

A rendvédelmi szerveknél rendszerben lévő infor-

matikai-számítástechnikai eszközök és alkalmazá-

suk általános rendje 

x 
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Számítógépes adatkezelés a rendvédelmi szervek-

nél, adatbiztonság, adatvédelem Rendőrségi nyil-

vántartások, alkalmazások 

x 

Büntetés-végrehajtási nyilvántartás x 

A rendészeti munka során használt szövegszer-

kesztő programok használatának megismerése 
x 

Különböző rendvédelmi dokumentumfajták megis-

merése, csoportosítása 
x 

Alapvető rendészeti iratok készítése: tartalmi és for-

mai elemek elsajátítása.  
x 

Szolgálati jegy, jelentés, feljelentés készítése elekt-

ronikus formában 
x 

Általános híradástechnikai alapismeretek, távközlés 

alapjai, híradó eszközök jelentősége 
x 

A rendőrség telefonhálózatának felépítése, a veze-

ték nélküli hírközlés, hírtovábbítás jellemzői 
x 

Adattovábbítás-forgalmazás vezetékes eszközön és 

rádió segítségével, eszközök kezelése, alkalmazása 
x 

Vezeték nélküli infokommunikációs eszközök 

használata 
x 

A kombinált készülékek által kínált lehetőségek 

megismertetése és gyakoroltatása  
x 

Rádiókészülék kezelőszerveinek megismerése és 

használata 
x 

Rádióforgalmazás  x 

Képrögzítő és térfigyelő rendszerek működésének 

ismerete 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése  x 

Képi és hang információs rendszerek alkalmazása  x 

Adatbázis-kezelő és speciális szoftverek alkalma-

zása 
x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szorgalom, igyekezet  x 

Önállóság  x 

Döntésképesség  x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
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Fogalmazó készség  x 

Kezdeményező készség  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerben való gondolkodás  x 

Áttekintő képesség  x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x 

 

17. Rendészeti informatika tantárgy 18 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

17.1. A tantárgy tanításának célja 

Az informatika rendészeti tevékenységben betöltött szerepének megismerése. 

 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

17.3. Témakörök 

17.3.1. Rendészeti szövegszerkesztés alapjai 6 óra 

A szövegszerkesztő programok. 

A rendészeti munka során használt szövegszerkesztő programok kiemelése, 

alapfunkcióinak és, lehetőségeinek megismertetése. 

Különböző rendvédelmi dokumentumfajták megismerése csoportosítása. 

A rendészeti munkában használt iratminták megismerése. 

 

17.3.2. Rendészeti nyilvántartó és ügyintéző programok, híradástechnikai eszközök

  6 óra/… óra 

A magyarországi rendvédelmi szerveknél rendszeresített nyilvántartó, iktató programok  

A Robotzsaru Neo, a HERR, a HERMON és a SIS programok rendeltetésének 

bemutatása. 

A priorálás. 

Híradástechnikai ismeretek. Rádióforgalmazás alapvető szabályai. 

 

17.3.3. Adminisztrációs tevékenységek a rendészeti munkában 6 óra 

Eligazításon való részvétel. 

Beszámolás a szolgálat végén. 

Jelentésírás  
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A rendészeti szakterületen speciálisan alkalmazott számítástechnikai alkalmazás megis-

merése (GPS nyomkövetés, térfigyelő rendszer). 

 

17.4. A képzés javasolt helyszíne 

Informatikai szaktanterem 

 

17.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevé-

kenységformák (ajánlás) 

 

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. szemléltetés     x   

 

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló feldolgo-

zása 
    x   

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Csoportos munkaformák körében 

2.1. 
Kiscsoportos szakmai munka-

végzés irányítással 
  x     

2.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

3. Gyakorlati munkavégzés körében 

3.1. Műveletek gyakorlása x x x   
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3.2. 
Munkamegfigyelés adott szem-

pontok alapján 
x x x   

 

17.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 

A 

11552-16 azonosító számú 

Önvédelem és intézkedéstaktika 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11552-16 azonosító számú Önvédelem és intézkedéstaktika megnevezésű szakmai követel-

ménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

  

Ö
n

v
éd

el
em

 é
s 

in
té

z-

k
ed

és
ta

k
ti

k
a 

g
y

ak
o

r-

la
t 

I.
 

Ö
n

v
éd

el
em

 é
s 

in
té

z-

k
ed

és
ta

k
ti

k
a 

g
y

ak
o

r-

la
t 

II
. 

Ö
n

v
éd

el
em

 é
s 

in
té

z-

k
ed

és
ta

k
ti

k
a 

g
y

ak
o

r-

la
t 

II
I.

 
Ö

n
v

éd
el

em
 é

s 
in

té
z-

k
ed

és
ta

k
ti

k
a 

g
y

ak
o

r-

la
t 

IV
. 

Ö
n

v
éd

el
em

 é
s 

in
té

z-

k
ed

és
ta

k
ti

k
a 

 

FELADATOK 

Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, önvédelmi 

alapismereteit, végrehajtja az éves fizikai felméréseket 
x x x x x 

Légpuska lőgyakorlatot teljesít   x x     

Ismeri és betartja a fegyverek és lőszerek használatával 

és tárolásával kapcsolatos előírásokat 
  x x     

Rendészettechnikai eszközöket kezel, alkalmaz x x x x   

Személy- és tárgyleírást végez   x x x   

Szolgálat ellátása gyakorlása során a társ tevékenységét 

biztosítja 
x x x x   

Testi kényszert, bilincset, vegyi eszköz, rendőrbot, alkal-

mazását gyakorolja. 
    x x   

Biztosítási feladatokat gyakorol közlekedési baleset, 

bűncselekmény, rendkívüli esemény, rendezvény szimu-

lált helyszínén  

  x x x   

Feltartóztatja az intézkedés alá vont személyeket, átvizs-

gálja a ruházatot, csomagot, járművet  
  x x x   

Felvilágosítást, tájékoztatást kér és ad, igazoltat, okmá-

nyokat ellenőriz, adatot, nyílt információt gyűjt és ellen-

őriz  

x x x x   

Fokozott ellenőrzést gyakorol, ellenőrzi a kijelölt helye-

ket, meghatározott személyeket  
    x x   

Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy utasí-

tásra, melynek során betartja a jogszerűség, szakszerű-

ség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményes-

ség követelményeit  

    x x   

Intézkedést gyakorol személyi sérüléssel nem járó bal-

esetnél  
      x   

Közúti ellenőrzést, személyazonosítást, speciális (Schen-

gen) nyilvántartásokban történő ellenőrzést gyakorol 
      x   
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Úti okmányok ellenőrzését, kezelését gyakorolja, felis-

meri az ezekkel kapcsolatos jogsértő cselekményeket 
      x   

Közveszély esetén a szakmai szabályok szerint intézke-

dik 
      x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Az életkorhoz igazodó fizikai állóképesség fejlesztésé-

hez szükséges feltételek ismertetése 
x x x x x 

Felvilágosítás a sérülésveszélyről, a tiltó és biztonsági 

rendszabályok 
x x x x x 

Az önvédelem, közelharc meghatározása x         

Önvédelmi alapismeretek x         

Az intézkedések végrehajtásának jogi alapjai   x x     

Az intézkedések gyakorlati végrehajtása   x x x   

Kommunikáció az intézkedés alá vont személlyel   x x x x 

Az intézkedő állás helyes alkalmazása; az intézkedő állás 

céljának (stabilitás, lágy részek védelme, a kisebb támad-

ható felület) érvényesítése 

  x x x   

A testi kényszer alaptechnikái.           

Az alkohol, kábítószer és valamilyen pszichotrop anyag 

hatása alatt álló személlyel szembeni intézkedés veszé-

lyei és következményei. 

      x   

Lövészeti alapismeretek.   x       

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Rendvédelmi technikai eszközök, egyéni alapfelszerelé-

sek kezelése, használata 
x x x x   

Kényszerítő eszközök felismerése, megkülönböztetése   x x x   

Önvédelmi fogások alkalmazása   x x x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfegyelem x x x x x 

Elhivatottság, elkötelezettség x x x x x 

Megbízhatóság x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Empatikus készség  x x x x x 

Konfliktus megoldó készség x x x x x 

Kommunikációs rugalmasság x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x x x 
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Körültekintés, elővigyázatosság x x x x x 

Helyzetfelismerés  x x x x x 

 

18. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat I. tantárgy 18 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

18.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a fizikai erőnlét fejlesztésének, az önvédelmi ismereteknek és lég-

fegyver lövészetnek az alapjait. 

 

18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

18.3. Témakörök 

18.3.1. Fizikai erőnlét fejlesztése I. 6 óra 

Az életkorhoz igazodó fizikai állóképesség fejlesztéséhez szükséges feltételek ismertetése. 

Az egészséges életmód elvei, a rendszeres testedzés emberi szervezetre gyakorolt hatásai, 

valamint a rendszeres és egészséges táplálkozás szerepe a fizikai teljesítőképesség 

fokozásához. 

Általános erősítő jellegű gimnasztika során saját testsúllyal és a társ testsúlyával 

végrehajtott gyakorlatok. 

Felvilágosítás a sérülésveszélyről, a tiltó és biztonsági rendszabályok. 

A saját testsúllyal és társsal végrehajtandó feladatok.  

Aerob gyakorlatok végrehajtása a rövid-, a közép- és a hosszútávfutások nagy 

ismétlésszámban.  

 

18.3.2. Önvédelmi alapismeretek I. 6 óra 

Az önvédelem, közelharc meghatározása, hivatalos rendészeti eljárásban való 

alkalmazásának lényege. 

Az önvédelemi-közelharc pszichológiájának és anatómiájának jellemzése.  

Az emberi test sérülékeny és érzékeny pontjai.  

Önvédelmi alapismeretek: védekezés, támadás, fizikai törvényszerűségek ismeretének 

jelentősége az önvédelemben. 

Állandó gyakorlatok. futás, esések és dobástechnikák, egyenes irányú ütés fejre és védése, 

egyenes irányú döfés és védése.  
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Ütések, rúgások és azok védése, hárítása. 

 

18.3.3. Önvédelmi fogások gyakorlása, rögzítése I. 6 óra 

Állandó gyakorlatok: bemelegítés, gurulások, esések, alapütések, alap rúgások. Esés és 

dobástechnikák rögzítése, gyakorlása: gurulás előre, jobbra, balra, hátra, helyezkedés a 

talajon; csúsztatott esés jobbra, balra, hátra; zuhanás (esés) társon át jobbra, balra, hátra; 

csuklódobás; külső gáncsdobás; csípődobások; kitérések a támadási irányból; bot támadás 

és védései; egyenes irányú ütés fejre és védése, egyenes irányú döfés és védése. 

Önvédelmi elemek rögzítése, gyakorlása.  

Ütések, rúgások rögzítése, gyakorlása.  

Védések rögzítése, gyakorlása.  

A testi kényszer alaptechnikái. 

Eszközös és eszköz nélküli támadások hárítása társsal. 

 

18.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tornaterem, sportpálya 

 

18.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevé-

kenységformák (ajánlás) 

 

 

18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés   x x   

3. szemléltetés     x   

4. egyéb     x   

 

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
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egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1.1. Műveletek gyakorlása x x x   

1.2. 
Munkamegfigyelés adott szem-

pontok alapján 
x x x   

 

18.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 

 

19. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat II. tantárgy 126 óra/ 

 

19.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a fizikai erőnlét fejlesztésének, az önvédelmi ismereteknek és 

légfegyver lövészetnek az alapjait. 

 

19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

19.3. Témakörök 

19.3.1. Fizikai erőnlét fejlesztése II. 34 óra 

Az életkorhoz igazodó fizikai állóképesség fejlesztéséhez szükséges feltételek ismertetése. 

Az egészséges életmód elvei, a rendszeres testedzés emberi szervezetre gyakorolt hatásai, 

valamint a rendszeres és egészséges táplálkozás szerepe a fizikai teljesítőképesség 

fokozásához. 

Általános erősítő jellegű gimnasztika során saját testsúllyal és a társ testsúlyával 

végrehajtott gyakorlatok. 

Felvilágosítás a sérülésveszélyről, a tiltó és biztonsági rendszabályok. 

A saját testsúllyal és társsal végrehajtandó feladatok.  

Aerob gyakorlatok végrehajtása a rövid-, a közép- és a hosszútávfutások nagy 

ismétlésszámban.  

 

19.3.2. Önvédelmi alapismeretek II. 20 óra 

Az önvédelem, közelharc meghatározása, hivatalos rendészeti eljárásban való 

alkalmazásának lényege. 

Az önvédelemi-közelharc pszichológiájának és anatómiájának jellemzése.  
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Az emberi test sérülékeny és érzékeny pontjai.  

Önvédelmi alapismeretek: védekezés, támadás, fizikai törvényszerűségek ismeretének 

jelentősége az önvédelemben. 

Állandó gyakorlatok. futás, esések és dobástechnikák, egyenes irányú ütés fejre és védése, 

egyenes irányú döfés és védése.  

Ütések, rúgások és azok védése, hárítása. 

 

19.3.3. Önvédelmi fogások gyakorlása, rögzítése II. 36 óra 

Állandó gyakorlatok: bemelegítés, gurulások, esések, alapütések, alap rúgások. Esés és 

dobástechnikák rögzítése, gyakorlása: gurulás előre, jobbra, balra, hátra, helyezkedés a 

talajon; csúsztatott esés jobbra, balra, hátra; zuhanás (esés) társon át jobbra, balra, hátra; 

csuklódobás; külső gáncsdobás; csípődobások; kitérések a támadási irányból; bot támadás 

és védései; egyenes irányú ütés fejre és védése, egyenes irányú döfés és védése. 

Önvédelmi elemek rögzítése, gyakorlása.  

Ütések, rúgások rögzítése, gyakorlása.  

Védések rögzítése, gyakorlása.  

A testi kényszer alaptechnikái. 

Eszközös és eszköz nélküli támadások hárítása társsal. 

 

19.3.4. Fegyvertechnikai és lövészeti alapismeretek 36 óra 

Légfegyverek megjelenése, helye a lőfegyverek körében, fajtái, működésük, szélpuskák 

jellemzése. 

A légfegyverek működési mechanizmusuk alapján történő csoportosítása. 

A légfegyverek kalibere, lövedék típusok. 

Lövészeti alapismeretek. 

Célzás csapott célgömbbel. 

A lövés közben elkövethető célzási hibák; a célzást támogató légzéstechnika. 

A pontos találat eléréshez alkalmazható módszerek.  

A pontos lövés feltételei; a lövés pontosságát befolyásoló tényezők.  

Az irányzék beállítás szerepe. 

A lőgyakorlaton elhangzó jellemző vezényszavak és utasítások.  

A fegyver ellenőrzése a lőgyakorlat befejezése után. 

Lőgyakorlat végrehajtása, álló helyzetből légpuska céllapra és bukó célra 



Az Arany János Református Gimnázium Pedagógiai Programja 

 

191 

 

 

19.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tornaterem, sportpálya 

A légfegyver lövészethez biztonságosan elkülöníthető terület 

 

19.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevé-

kenységformák (ajánlás) 

 

 

19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

 A tanulói tevékenység szerve-

zeti kerete 
Alkalmazandó eszkö-

zök és felszerelések  
 egyéni csoport osztály 

1. magyarázat      x   

2. megbeszélés    x x   

3. szemléltetés      x   

4. egyéb      x   

 

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Gyakorlati munkavégzés körében 

1.1. Műveletek gyakorlása x x x   

1.2. 
Munkamegfigyelés adott szem-

pontok alapján 
x x x   

 

19.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 

 

20. Önvédelem és intézkedéstaktika III. gyakorlat tantárgy 108 óra 

 

20.1. A tantárgy tanításának célja 
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A tanulók ismerjék meg a fizikai erőnlét továbbfejlesztésének lehetőségeit. Önvédelmi és 

közelharc ismereteiket mélyítsék el, gyakorolják a már elsajátított technikákat. Ismerked-

jenek meg a kiskaliberű tűzfegyverekkel. A tanulók kezdjék meg a felkészülést a rendvé-

delmi szervek fizikai alkalmassági követelményeire. Ismerkedjenek meg a testi kényszer 

és a rendőri intézkedések alapjaival. Sajátítsák el a személy- és vagyonőri intézkedések 

gyakorlatát. 

 

20.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

20.3. Témakörök 

20.3.1. Önvédelem és közelharc 28 óra 

Rendszeresen ismételt bemelegítő - bevezető gyakorlatok: futás, lazítás, nyújtás; 

gurulások, esések, alap ütések és alap rúgások. 

Esés- és dobásgyakorlatok.  

Bot támadás és védése. 

Önvédelem: hajfogás, nyakfogás, csuklófogás. 

Ütések: egyenes ütések; köríves ütések. 

Védések: fej, test, altest védése. 

Rúgások: rúgások térddel, térdre, lábszárra, gyomorra; egyenes ütés védése. 

 

20.3.2. Önvédelem és közelharc fogások gyakorlása 24 óra 

Rendszeresen ismételt bemelegítő - bevezető gyakorlatok: futás, lazítás, nyújtás; 

gurulások, esések, alap ütések és alap rúgások. 

A tanult esések és dobások gyakorlása, elmélyítése  

A tanult bot támadás-védések gyakorlása, elmélyítése. 

A tanult önvédelmi fogások gyakorlása, elmélyítése.  

Ütések, védések, rúgások tanult fogásainak gyakorlása, elmélyítése. 

 

20.3.3. Lövészeti alapismeretek - a kiskaliberű tűzfegyverek 24 óra 

A kiskaliberű tűzfegyverek fajtái, működésük. 

Az egylövetű kispuska fő részei, jellemző műszaki adatai, működése. 

Az ismétlő rendszerű kispuska fő részei, jellemző műszaki adatai, működése. 

A félautomata rendszerű kiskaliberű tűzfegyverek fő részei, jellemző műszaki adatai, 
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működésük. 

Lövészeti alapismeretek. 

A lövés leadása; a pontos lövés leadását meghatározó feltételek, befolyásoló szubjektív és 

objektív tényezők. 

A célzás, az irányzó berendezések, a célzás elemei. 

Tüzelési alapismeretek.  

A lőgyakorlat alaki követelményei, vezényszavak. 

 

20.3.4. Az fizikai alkalmassági követelményekre felkészülés I. 32 óra 

A rendvédelmi szervek fizikai alkalmassági követelményei gyakorlatainak ismertetése. 

A gyakorlatok szabályos végrehajtásának és a gyakorlatokra történő hatékony felkészülés 

módjának ismertetése (fekvőtámaszban végrehajtott karhajlítás-nyújtás, felülés, fekve 

nyomás.). 

Fekvőtámaszban végrehajtott karhajlítás-nyújtás.  

Felülés, fekve nyomás.  

A feladatok végrehajtásához szükséges erőnlét fejlesztésére rávezető és erősítő 

gyakorlatok végrehajtása. 

 

20.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tornaterem, lőtér 

 

20.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevé-

kenységformák (ajánlás) 

 

20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés   x     

3. szemléltetés   x x   

 

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 
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Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Csoportos munkaformák körében 

1.1. Csoportos versenyjáték   x     

2. Gyakorlati munkavégzés körében 

2.1. Műveletek gyakorlása x x x   

2.2. 
Munkamegfigyelés adott szem-

pontok alapján 
x x x   

 

20.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 

 

 

21. Önvédelem és intézkedéstaktika IV. gyakorlat tantárgy 72 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

21.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók folytassák a felkészülést a rendvédelmi szervek fizikai alkalmassági követelmé-

nyeire. Bővítsék a testi kényszer alkalmazásával és a személy- és vagyonőri, valamint a 

közterület-felügyelői intézkedésekkel kapcsolatos gyakorlati tudásukat 

 

21.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

21.3. Témakörök 

21.3.1. Testi kényszer alapjai 10 óra 

A testi kényszer jogszerű alkalmazása közben használt technikák.  

A helyzetfelismerés és a megfelelő technikák alkalmazásának összhangja. 

Az optimális távolság megállapítása.  

Az intézkedés alá vont személy fizikai felépítésének, állapotának és pszichikai állapotának 

felmérése. 

Az alkohol, kábítószer és valamilyen pszichotrop anyag hatása alatt álló személlyel 

szembeni intézkedés veszélyei és következményei. 
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Egyéb, testi kényszer alkalmazása során említést érdemlő tényező eszközös és eszköz 

nélküli támadás esetén. 

Légpuska lövészeti gyakorlat. 

 

21.3.2. Személy- és vagyonőri intézkedések gyakorlása 12 óra 

A személy- és vagyonőr jogszabályokban meghatározott jogosultságainak szituációkban 

történő gyakorlása. 

A közterületnek nem minősülő létesítmények őrzése során a területre belépő vagy az ott 

tartózkodó személlyel szembeni intézkedések (személyazonosság, belépés célja, 

jogosultság, stb.). 

A területre belépő vagy onnan kilépő személlyel szembeni intézkedések (csomag, menet-, 

szállítási okmány, járművek és szállítmányok ellenőrzése) 

A jogsértő személlyel szembeni intézkedés. 

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök ellenőrzése, tilalmuk. 

A meghatározott jogosultságok gyakorlása során az adott cél elérésére alkalmas eszközök 

közül a személyi szabadság, illetve a személyi jogok legkisebb korlátozásával járó 

eszközök helyes megválasztása. 

Az ügyfél tájékoztatása az intézkedés indokáról, a felhatalmazásról és az intézkedés elleni 

panaszkezelés eljárásáról. 

 

21.3.3. Az fizikai alkalmassági követelményekre felkészülés II. 20 óra 

A rendvédelmi szervek fizikai alkalmassági követelményei gyakorlatainak ismertetése.  

A gyakorlatok szabályos végrehajtásának és a gyakorlatokra történő hatékony felkészülés 

módjának ismertetése. (Függés, helyből távolugrás, ingafutás, 2000 méteres futás.) 

Hajlított karú függés. 

Helyből távolugrás. 

2000 méteres síkfutás. 

A síkfutást, a hajlított karú függést, fekvőtámaszból történő karhajlítás-nyújtást, a felülést 

és az ingafutást időre kell teljesíteni, míg a helyből távolugrás és a fekve nyomás esetében 

a végrehajtott gyakorlatok mértéke a mérvadó. 

A feladatok végrehajtásához szükséges erőnlét fejlesztésére rávezető és erősítő 

gyakorlatok végrehajtása. 
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21.3.4. A testi kényszer alaptechnikái 30 óra 

A testi kényszer alaptechnikái.  

Alapfogások: csukló feszítése kifelé, csukló feszítése befelé (nyújtott karú), csukló 

feszítése (oldal irányú letöréssel), könyök feszítése befelé, könyök feszítése kifelé, könyök 

feszítése (nyújtott karú), váll ízület feszítése. 

Elvezető fogások: nyújtott karú elvezető fogás, nyújtott karú elvezető fogás felső alkar 

kulccsal, mellső karbölcső, hátsó karbölcső, keresztkulcsos elvezető fogás. Az aktív és a 

passzív ellenállás megtörése: védekezések alkalmazásából végrehajtható elvezető fogások, 

vitális pontok és egyéb gyengítések alkalmazása. Alapfogásokból történő szabadulások: 

azonos oldali kézzel történő csuklófogásból történő szabadulás, ellentétes oldali kézzel 

történő csuklófogásból történő szabadulás, ruhafogásból történő szabadulás. 

Alapfojtásokból történő szabadulások: hátsó fojtásból történő szabadulás, szemközti (két 

kézzel végrehajtott) fojtásból történő szabadulás.  

Az alaptechnikák végrehajtása közben folyamatos értékelés a helyzetek és a technikák 

váltásáról. 

A fogások váltásának folyamatos gyakorlása. 

21.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tornaterem, iskolaudvar 

 

21.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevé-

kenységformák (ajánlás) 

 

21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás   x     

3. szemléltetés   x x   

 

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
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egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Gyakorlati munkavégzés körében 

1.1. Műveletek gyakorlása x x x   

1.2. 
Munkamegfigyelés adott szem-

pontok alapján 
x x x   

 

21.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 

 

22. Önvédelem és intézkedéstaktika tantárgy 78 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

22.1. A tantárgy tanításának célja 

Tovább bővítsék a rendőri intézkedésekkel, a testi kényszer alkalmazásával és a személy- 

és vagyonőri, valamint a közterület-felügyelői intézkedésekkel kapcsolatos tudásukat. 

 

22.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

22.3. Témakörök 

22.3.1. Rendőri intézkedések alapjai 16 óra 

Kommunikáció az intézkedés alá vont személlyel. 

Az intézkedő állás helyes alkalmazása; az intézkedő állás céljának (stabilitás, lágy részek 

védelme, a kisebb támadható felület) érvényesítése. 

A helyes távolság megválasztása az intézkedő testi épségének megóvása érdekében. 

Az alárendelt jelentési kötelezettségének ismerete és helyes alkalmazása (szolgálati fel-

adat, utasítás végrehajtása, beosztásba való kinevezés, magasabb rendfokozatba történő 

kinevezés, kitüntetés, jutalmazás, fegyelmi fenyítés, rendőri intézkedés, megbetegedés, 

felgyógyulás, szabadságról való bevonulás, személyi és családi körülményekben beállott 

változás, stb.) 

 

22.3.2. Személy- és vagyonőri és intézkedések 30 óra 

Rendezvénybiztosítási feladatok ellátása során a testi sérülés okozására alkalmas tárgyak 

bevitelének megakadályozása érdekében a csomag tartalmának vizsgálata. 
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A rendezvény megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető, 

illetve az ott jogellenesen tartózkodó személy igazoltatása, a rendezvényen való 

részvételének megtiltása, felszólítása távozásra, amennyiben az érintett személy ennek 

nem tesz eleget, az élet- és vagyonbiztonság érdekében a rendezvényről történő 

kivezetése. 

A sportrendezvényről eltávolítandó személy visszatartása, amennyiben a 

személyazonosságát felhívásra nem igazolja. 

Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személy felszólítása a 

cselekmény abbahagyására, a cselekmény folytatásának megakadályozása, az elkövető 

elfogása, és a birtokában lévő, bűncselekményből vagy szabálysértésből származó vagy 

annak elkövetéséhez használt dolog, illetve támadásra alkalmas eszköz elvétele. 

Az elfogott személy és a személytől elvett dolog jogosult nyomozó hatóságnak történő 

átadása, illetve e szervet értesítése. 

Helyszínbiztosítási feladatok gyakorlása. 

Az arányos mérvű kényszerítő testi erő alkalmazásának gyakorlása 

 

22.3.3. Közterület-felügyelői intézkedések 32 óra 

A közterület rendjével kapcsolatos intézkedések 

A közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatával kapcsolatos intézkedések 

Intézkedés hajléktalan személlyel 

Intézkedés az önkormányzat közterületi rendezvényén 

Intézkedés köztisztasági szabálysértés esetén 

Intézkedés önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközön. Állategész-

ségügyi és állatrendészeti intézkedések 

 

22.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem, iskolaudvar 

 

22.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevé-

kenységformák (ajánlás) 

 

22.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 
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1. magyarázat     x   

2. kiselőadás   x     

3. szemléltetés   x x   

 

22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló feldolgo-

zása 
  x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal veze-

tett feldolgozása 
  x x   

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x x   

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Tesztfeladat megoldása     x   

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munka-

végzés irányítással 
  x x   

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x x   

3.3. Csoportos versenyjáték   x x   

 

22.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 
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A 

10069-12 azonosító számú 

Irodai asszisztensi feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10069-12 azonosító számú Irodai asszisztensi feladatok megnevezésű szakmai követelmény-

modulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

  

Ü
g

y
v

it
el

i 
is

m
er

et
ek

 

FELADATOK 

A szervezet napi adminisztrációs és ügyintézési 

feladatait végzi  
x 

Leíró- és dokumentumszerkesztési feladatokat 

végez az írástechnika magasabb szintjén (mun-

kaügyi, pályázati dokumentációk, selejtezés, 

leltározás, szerződések, megállapodások, gaz-

dasági, üzleti levelek stb.)  

x 

Külső és belső iratokat, leveleket fogalmaz tar-

talmi utasítás alapján  
x 

Információs (önéletrajz, hírlevél, felhívás, tájé-

koztató, reklám, prospektus, hirdetés stb.) és 

funkcionális (menetrend, jelenléti ív, étlap, 

címlista, jegyzék stb.) dokumentumokat készít  

x 

Tájékoztató és reklámanyagokat, hírközlő irato-

kat készít a nyilvánosság és a média számára  
x 

Nyomtatványt, űrlapot tölt ki kézírással és szá-

mítógéppel  
x 

Körlevelet készít (körlevélkészítő technikával)  x 

Postázáshoz kapcsolódó feladatokat végez; bo-

rítékot címez, címkét készít  
x 

Prezentációt készít Weblapot tölt fel adatokkal  x 

Döntésekhez szükséges információkat keres, 

rendszerez  
x 

Elkészíti és karbantartja a protokoll-listát (cím-, 

partner- és ügyféllistát)  
x 

Kezeli a bélyegzőket  x 

Elkészíti a szervezet rendezvényeinek, prog-

ramjainak (tárgyalások, megbeszélések, érte-

kezletek, meetingek) dokumentációit  

x 
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Betartja az iroda működésére kialakított rendet 

Követi és betartja a határidőket  
x 

Kezeli a reprezentációval kapcsolatos eszközö-

ket, irodai készleteket  
x 

A szervezet piackutatási, marketing- és reklám-

tevékenységének dokumentációs feladatait látja 

el  

x 

Nyilvántartást vezet a szervezet ügyviteli tevé-

kenységéhez kapcsolódóan (pl. házipénztár ke-

zelése, irodai készletek, tárgyi eszközök, repre-

zentáció, utazási, utaztatási költségek, rendez-

vények stb.)  

x 

Egyeztetést végez nyilvántartások alapján  x 

Adatokat szolgáltat kimutatásokhoz jelentések-

hez  
x 

Betartja a gazdálkodással kapcsolatos és a 

munkavégzésre vonatkozó alapvető jogi nor-

mákat  

x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Írás, diktálás, hallás után és önállóan megfogal-

mazottak szerint  
x 

A szervezet működéséhez kapcsolódó, önállóan 

készített iratok, dokumentumok tartalmi elemei 

Körlevélkészítés  

x 

A prezentáció készítésének elemei Információ-

kezelés (keresés, rendszerezés) Személyes idő-

menedzsment  

x 

A szervezet hatékony vezetésének, irányításá-

nak és ellenőrzésének elemei A programok, 

rendezvények fajtái, szervezésének folyamata, 

teendői  

x 

Az irodai munka megszervezésének teendői x 

A tárgyalás folyamata, elemei; felkészülés a 

tárgyalásra  
x 

Irodai gazdálkodás  x 

Határidők kezelése  x 

Bélyegzők kezelése  x 

Projektmenedzsment  x 
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Szervezetek marketing- és reklámfeladatai  x 

Nyilvántartások vezetése, követelményei  x 

Integrált vállalatirányítási rendszer  x 

Számítógépes ügyviteli programcsomag alkal-

mazása (dokumentumkezelésre, iktatásra, költ-

ségek, határidők, készletek, tárgyi eszközök 

nyilvántartására, számlázásra, házipénztár ke-

zelésére, ügyfél- és partnerlisták kezelésére, 

névjegykártya-készítésre, boríték- és címkeké-

szítésre stb.) 

x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Írás a gépi írástechnika magasabb szintjén (180 

leütés/perc) Írásmunkák készítése, önálló gon-

dolatok megfogalmazásával  

x 

Irodai programok alkalmazása (prezentáció, 

körlevél, weblap, képszerkesztés, adatbázis)  
x 

Szervezési feladatok  x 

Számítógépes programcsomag kezelése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat x 

 Önállóság  x 

Precizitás  x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság  x 

Közérthetőség  x 

Visszacsatolási készség  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 Ismeretek helyén való alkalmazása  x 

Kontroll (önellenőrzés)  x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x 

 

23. Ügyviteli ismeretek  tantárgy 30 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

23.1. A tantárgy tanításának célja 
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Az Ügyviteli ismeretek tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék az 

ügyviteli folyamatokat, átlássák azokat, tisztában legyenek az ügyviteli renddel és annak fon-

tosságával. Legyenek képesek adatgyűjtési, adatszolgáltatási és adatellenőrzési feladatok ön-

álló elvégzésére, a különböző adatállományokból egyszerűbb beszámolók elkészítésére. 

Tudják használni az irodatechnikai eszközöket és az ügyviteli folyamatot segítő berendezése-

ket. Ismertesse meg a tanulókkal a marketing feladatait, eszközeit, szerepét, helyét és célját a 

vállalkozás piaci működése során.  A tanulók biztonsággal ismerjék fel a különböző események 

fontosságát, alkossanak belőlük önállóan preferencia sorrendet és legyenek képesek ezeket el-

helyezni az időtáblában A tanuló önállóan képes legyen nyomtatványok kitöltésére megadott 

információk, illetve saját maga által előállított adatok alapján iratot készíteni, ismerje és alkal-

mazza a különböző dokumentumokat. Tudjon nyilvántartási rendszert használni és vezetni. A 

számítógépes adatbázist felhasználói szinten legyen képes kezelni. 

 

23.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

23.3. Témakörök 

23.3.1. Ügyviteli folyamatok 7 óra 

Ügyiratkezelés szakaszai. Ügyviteli folyamatot segítő berendezések, gépek alkalma-

zása (levélhajtogató, borítékoló, bérmentesítő, stb.). 

Adó fogalma, fajtái, szerepe. 

Adójogszabályok tartalmi elemei. 

Betartja a pénzügyi, számviteli és adóelőírásokat. 

Figyelemmel kíséri a munkájához kapcsolódó jogszabályok változásait. 

Utaztatási költségelszámoltatást végez. 

Útiköltség-elszámolás.  

Kiküldetési rendelvény.  

Számviteli bizonylat fogalma. 

Készpénzfizetési számla kiállítása. 

Átutalásos számla kiállítása. 

Visszáru kezelése. 

A gazdálkodási szakterületen gyakran előforduló bizonylatok kiállítása 

 

23.3.2. Marketing ismeretek 7 óra 
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A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási területe A piackutatás fajtái, 

módszerei, felhasználási területe, funkciói folyamata, módszerei. Kommunikációs politika 

fogalma, jelentősége. Marketingkommunikáció eszközrendszere. 

A marketingkommunikáció lényege, a kommunikációs mix elemei. 

Reklám fogalma, szerepe, fajtái. Tájékoztató és reklámanyagok készítése. 

Hírközlő iratok készítése a nyilvánosság és a média számára. Protokoll lista készítése. 

23.3.3. Időgazdálkodás  8 óra 

Időtábla jellemzői. Időtábla szerkesztése. Napi, heti, havi időterv készítése. 

Feladatok tervezése, optimalizálása, rangsorolása. Határidők nyilvántartása. Határidők prefe-

rencia sorrendje. Határidők és gazdasági érdekek kapcsolata. Gazdasági határidők nyilvántar-

tása. A vezető időbeosztása. Időmenedzselés. Határidők átütemezése (módosítás, felszólítás). 

Határidők elmulasztásának jogkövetkezményei 

 

23.3.4. Nyomtatvány-, és adatbázis-kezelés 8 óra 

Nyomtatványok, űrlapok, egyéb dokumentumok készítése. Nyomtatvány, mint ügyirat. 

Nyomtatványok típusai, rendszerezése. Űrlapok készítése számítógépen. 

Elektronikus űrlapok kitöltése. Űrlapok kezelése webes felületen. Adatok feltöltése webes fe-

lületen. Körlevél, boríték, etikett készítése. Dokumentum-szerkesztés (üzleti, hivatali, ill. belső 

felhasználásra). Kézi nyomtatványok digitalizált tárolása. 

Adatbázis-kezelés alapjai. Adatbázis létrehozása, feltöltése, karbantartása. Adatszolgáltatás 

adatbázisból. Adatbázis készítése, gyűjtött adatokból. 

 

23.4. A képzés javasolt helyszíne 

Szaktanterem, informatika szaktanterem 

 

23.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevé-

kenységformák (ajánlás) 

 

23.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés x       

3. megbeszélés     x   
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4. szemléltetés   x     

5. projekt   x     

6. kooperatív tanulás     x   

7. szerepjáték   x     

8. házi feladat x       

 

 

23.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló feldolgo-

zása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal veze-

tett feldolgozása 
  x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    x   

1.6. 
Információk önálló rendszere-

zése 
    x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése   x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni felké-

szüléssel 
  x     
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2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismerte-

tése szóban 
  x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismerte-

tése szóban 
  x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

3.2. 
Információk rendszerezése mo-

zaikfeladattal 
  x     

3.3. 
Kiscsoportos szakmai munka-

végzés irányítással 
  x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Műveletek gyakorlása   x     

 

23.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 
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A 

10067-12 azonosító számú 

Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



Az Arany János Református Gimnázium Pedagógiai Programja 

 

209 

 

A 10067-12 azonosító számú Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés megnevezésű szak-

mai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kom-

petenciák 

  

Ü
g

y
v

it
el

i 
is

m
er

et
ek

 

FELADATOK 

Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas vakírás 

technikájával x 

Kezeli a számítógépet és tartozékait x 

Dokumentumot szerkeszt szövegszerkesztő 

programmal x 

Diktálás után ír és a bevitt dokumentumot 

megszerkeszti x 

Kéziratról, javított, felülírt dokumentumról 

másol és megszerkeszti azt x 

Utasítások szerint elkészíti (megszerkeszti) a 

szervezet belső iratait x 

Üzleti levelet készít a hivatali, üzleti élet el-

várásainak megfelelően x 

Táblázatba adatokat tölt fel és megszerkeszti 

a táblázatot x 

Kimutatást, diagramot készít, számításokat 

végez táblázatkezelő programmal x 

Adatbázist tölt fel és egyszerű szűréseket vé-

gez x 

Levelet fogad és továbbít elektronikusan x 

Betartja az adatfelhasználás szabályait, az 

adatvédelem előírásait x 

Idegen nyelvű dokumentumokat másol leg-

alább egy idegen nyelven x 

Feladatvégzéséhez előkészíti a technikai és 

tárgyi feltételeket, valamint az egészséges és 

biztonságos munkakörülményeket x 
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Irodatechnikai, információs és kommuniká-

ciós eszközöket kezel x 

Ügyirat- és dokumentumkezelési feladatokat 

végez (hagyományosan és elektronikusan) x 

Elkészíti az iratkezelés és irattárolás írásbeli 

dokumentumait x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai x 

A képernyős munkahelyek egészségügyi 

kockázatai x 

A biztonságos munkavégzés követelményei x 

A dokumentumok típusai, fajtái x 

A dokumentumszerkesztés követelményei x 

A táblázatkészítés műveletei x 

Az adatbázis készítésének műveletei x 

Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, formai 

és nyelvi követelményei x 

Egyszerű ügyiratok x 

Szervezetek belső iratai x 

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás 

iratai x 

Az üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei x 

A munkavállalással kapcsolatos iratok x 

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás 

udvariassági szabályai x 

Adatvédelem és a biztonságos adathasználat 

szabályai x 

A számok, írásjelek, speciális karakterek 

írástechnikai és helyesírási szabályai x 

Irodafajták, irodatípusok, az iroda kialakítá-

sának ergonómiai követelményei x 

Környezetvédelmi szempontok az irodában x 

Az adat- és információkezelés folyamata az 

irodai munkában: információforrás, -szerzés, 

-rögzítés, -feldolgozás x 

Adatvédelem és a biztonságos adathasználat 

szabályai x 
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Irodatechnikai, információs és kommuniká-

ciós eszközök működésének alapelvei, hasz-

nálatuk, szabályai x 

Az ügyirat- és dokumentumkezelés alapelvei, 

folyamata x 

Az iratkezelés és tárolás teendői, dokumentu-

mai x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

A tízujjas vakírás x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x 

Írásbeli dokumentumok formázása x 

Számítógépes irodai programok alkalmazása x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Mozgáskoordináció x 

Precizitás x 

Monotónia-tűrés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x 

Visszacsatolási készség x 

Motiválhatóság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Figyelemösszpontosítás x 

Kontroll (ellenőrzőképesség) x 

Eredményorientáltság x 

 

24. Ügyviteli ismeretek tantárgy 36 óra 

 

24.1. A tantárgy tanításának célja 

Az ügyviteli ismeretek gyakorlati oktatás alapvető célja, hogy a tanulók sajátítsák el a vakírás 

technikáját és bármilyen szöveg- és adatbeviteli feladatokat el tudjanak végezni számítógépen 

és írógépen egyaránt. Legyenek képesek szövegszerkesztésre és tetszőleges forrás alapján do-

kumentumkészítésre. Ismerjék és alkalmazzák a különböző technikai és tárgyi feltételeket. Al-

kalmazzák az iratkezelési előírásokat. A tantárgy alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a 

hivatali illetve hivatalos levélkészítés hagyományos és digitális formáját. Biztonsággal és ön-

állóan tudjon levelezést folytatni a partnerekkel, ezt a levelezést kezdeményezni, bonyolítani 



Az Arany János Református Gimnázium Pedagógiai Programja 

 

212 

 

valamint lezárni. Legyen képes szóróanyagot, ismertetőket tervezni, összeállítani, alkalmazza 

a hivatali formai elvárásokat levélkészítés körben. 

 

24.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs 

 

24.3. Témakörök 

 

24.3.1. Vakírás alapjai  30 óra 

A tízujjas vakírás módszerei, a billentyűk kezelésének módja, szabálya 

Test-, kar-, kéz- és ujjtartás 

Számok, írásjelek, speciális karakterek írástechnikai és helyesírási szabályai 

Sebességfokozás különböző szövegek írásával, a gépíráskészség fokozása 

A betűk megtanulása különböző betűkapcsolási és szógyakorlatokkal, folyamatos mozdulat-

elemzéssel, másolással. Másolás kéziratról, Idegen nyelvű dokumentum másolása, Elektroni-

kus írás szabályai, Hallás utáni írás technikája, Iratsablon szerkesztése. 

 

24.3.2. Dokumentumok szerkesztése, készítése, szövegszerkesztő programok  3 óra 

Dokumentumok típusai, fajtái 

Irat- és dokumentumszerkesztés szabályai 

Számítógépes nyomtatvány, űrlap és sablon szerkesztése 

Körlevélkészítés elemei, technikája 

Elektronikus címzés és etikett készítés gyakorlata 

Elektronikus levelezés technikája és szabályai 

Táblázatok készítése, kezelése 

Hivatkozások használata 

 

24.3.3. Levelezési ismeretek 3 óra 

Hivatalos levelek fajtái 

Levelezés hagyományos és digitális formában 

Jelentések, beszámolók 

Szerződések, járulékos levelezés 

Jegyzőkönyv formai, szerkezeti elemei 

Iratok iktatása, tárolása, őrzése 
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Üzleti levelek formai követelményei 

Üzleti levél szerkesztése, készítése 

Irodatechnikai készülékek kezelése 

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás szabályai 

 

24.4. A képzés javasolt helyszíne 

Szaktanterem, informatika terem 

 

24.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevé-

kenységformák (ajánlás) 

 

24.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés   x     

3. szemléltetés     x   

4. projekt   x     

5. kooperatív tanulás   x     

6. házi feladat x       

 

24.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló feldolgo-

zása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal veze-

tett feldolgozása 
    x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       
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1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló rendszere-

zése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni felké-

szüléssel 
  x     

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismerte-

tése szóban 
  x     

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismerte-

tése szóban 
    x   

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Információk rendszerezése mo-

zaikfeladattal 
  x     

3.2. 
Kiscsoportos szakmai munka-

végzés irányítással 
  x     

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

 

 

24.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 
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A 

11632-16 azonosító számú 

Közszolgálati ügyintéző alapfeladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



Az Arany János Református Gimnázium Pedagógiai Programja 

 

216 

 

A 11632-16 azonosító számú Közszolgálati ügyintéző alapfeladatok megnevezésű szakmai kö-

vetelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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FELADATOK 

Ismeri a közigazgatási szervezetek felépítését és sajátosságait x   

Ismeri az Európai unió történetét, felépítését, célját x   

Alkalmazza az információbiztonság és adatvédelem szabályait x   

Ismeri a közigazgatási eljárás alapelveit és folyamatát  x   

Szakszerűen kommunikál  x x 

Ügyféltípusokat kezel x   

Jogszerűen jár el az ügyek kezelése során  x   

Kérelmet kezel  x   

Ismeri a hatósági döntésfolyamatokat  x   

Ügyfélszolgálat során etikusan jár el  x x 

Ismeri a konfliktus- és stresszkezelés módszereit x x 

Ügyintézést, eljárást folytat le különböző ügyek kapcsán x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Közigazgatási és jogi alapismeretek x   

Európai uniós alapismeretek x   

Közigazgatási szervezetek felépítése, sajátosságai x   

Nemzetpolitika fogalma, jellemzői x   

Információbiztonság és adatvédelem  x   

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás  általános szabályairól szóló törvény és a szakigazgatási 

normák egymáshoz való viszonya, a közigazgatási eljárásjogi szabályozás rendszere  
x x 

A közigazgatási eljárás alapelvei és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló törvény hatálya  
x   

A kérelem és az általános eljárási szabályok  x   

A hatósági döntéshozatal és döntésfajták x   

Jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárásban  x   

Végrehajtás a közigazgatási hatósági eljárásban  x   

Etikus ügyfélszolgálat, önismeret, kommunikáció  x x 

Ügyféltípusok, ügyfélkezelés  x x 
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Konfliktuskezelés, stresszkezelés  x x 

A Kormányablakok működése, feladatai, hatáskörei  x   

A Kormányablak ügyintéző feladatai x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Kommunikációs készség  x x 

Szakmai szövegértés  x x 

Irodai szoftverek használata  x x 

Jogszabályok értelmezése alkalmazása x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat    x 

Precizitás x x 

Türelmesség   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kommunikációs rugalmasság   x 

Kapcsolatteremtő készség    x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség  x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x 
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25. Közszolgálati ügyintézői ismeretek tantárgy  99 óra 

 

25.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a szabálysértési alapfogalmakat, az egyes bűncselekmények és 

szabálysértések főbb jellemzőit. Ismerjék meg a helyszínbírságra vonatkozó általános sza-

bályokat A tanulók ismerjék meg a büntetőeljárás és a büntetés - végrehajtási jog alapjait. 

Sajátítsák el a közigazgatási alapismereteket és ismerjék meg a közigazgatási hatósági el-

járás főbb szabályait. A tanulók ismerjék meg a hiteles és hatékony írásbeli és szakmai 

kommunikáció szabályait, valamint a rendvédelmi szervek feladatellátásához szükséges 

gyakorlati ismereteket. 

 

25.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

25.3. Témakörök 

25.3.1. Jogi alapismeretek 18 óra 

 Szabálysértési alapismeretek, Büntetőeljárás és büntetés-végrehajtási jogi alapisme-

retek. Polgárőri alapismeretek. 

 

25.3.2. Jogi ismeretek 23 óra 

Büntetőjog különös rész.  

(Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények. Emberölés. Erős felin-

dulásban elkövetett emberölés. Testi sértés. Foglalkozás körében elkövetett veszélyez-

tetés. Segítségnyújtás elmulasztása. Kényszerítés, személyi szabadság megsértése. 

Magánlaksértés. Magántitok megsértése. Rágalmazás. Becsületsértés. Közlekedési 

bűncselekmények. Közúti baleset okozása. Járművezetés ittas vagy bódult állapotban. 

Cserbenhagyás. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. Hamis vád. Hatóság 

félrevezetése. Hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás. Bűnpártolás. Hivatali bűncse-

lekmények. Bántalmazás hivatalos eljárásban. Kényszervallatás. A hivatalos személy 

elleni bűncselekmények. Vesztegetés. A közbiztonság elleni bűncselekmények. Ter-

rorcselekmény. Közveszély okozása. Közérdekű üzem működésének megzavarása. 

Robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés. Lőfegyverrel vagy lőszerrel vissza-

élés. Állatkínzás. Közveszéllyel fenyegetés. Garázdaság. Közokirat-hamisítás. Kábí-

tószer birtoklása. A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Rablás. Kifosztás. 
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Zsarolás. Önbíráskodás. A vagyon elleni bűncselekmények. Lopás. Sikkasztás. Csalás. 

Rongálás. Jogtalan elsajátítás. Orgazdaság. Jármű önkényes elvétele.) 

 

A helyszínbírságra és egyes szabálysértésekre vonatkozó ismeretek. 

(Helyszíni bírságra vonatkozó általános szabályok. A helyszíni bírság kiszabására jo-

gosultak köre. A helyszíni bírságolás alkalmazásának feltételei, kizáró okok. A hely-

színi bírság összege. A helyszíni bírságolás gyakorlati végrehajtása. Szabálysértések. 

Rendzavarás. Garázdaság. Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése. Veszé-

lyes fenyegetés. A tulajdon elleni szabálysértés. Polgári felhasználású robbanóanyag-

gal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés. Lőfegyverrel kapcsolatos 

szabálysértés. Koldulás. Csendháborítás. Köztisztasági szabálysértés. Veszélyeztetés 

tárgyak elhelyezésével, eldobásával. Kábítószer-rendészeti szabálysértés. Szeszesital-

árusítás, - kiszolgálás,- és fogyasztás tilalmának megszegése. A kitiltás, illetve az el-

tiltás szabályainak megszegése. Tiltott fürdés. Személyazonosság igazolásával kap-

csolatos kötelességek megszegése. Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysér-

tés. Ittas vezetés. Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése. A közúti közle-

kedés rendjének megzavarása. Engedély nélküli vezetés. Érvénytelen hatósági enge-

déllyel vagy jelzéssel való közlekedés. Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsér-

tése. Versenytárs utánzása.) 

 

25.3.3. Kommunikációs alapismeretek 10 óra 
Kommunikál szervezeten belül és szervezeten kívül. 

Tájékoztatást nyújt a szakmai munkavégzése során felmerülő panasz kivizsgálásáról. 

Tájékoztatást ad az ügyfeleknek. 

Együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal 

Személyeket hallgat meg. 

Személyek meghallgatásáról jegyzőkönyvet készít. 

Jelentést tesz az intézkedései során használt eszköz és a kényszerítő testi erő alkalmazásáról. 

Jegyzőkönyvet, összesített írásos beszámolót készít. 

Írásban is alkalmazza a magán és a hivatalos nyelvi kommunikációt. 

A hivatalos témájú írásbeli kommunikáció fejlesztése: a hivatalos szöveg jellemzői. 

 

25.3.4. Kormányablak ügyintézői ismeretek 48 óra 
Közigazgatási  alapismeretek 



Az Arany János Református Gimnázium Pedagógiai Programja 

 

220 

 

Európai uniós alapismeretek 

Nemzetpolitika fogalma, jellemzői 

Információbiztonság és adatvédelmi alapismeretek  

 

Közigazgatás felépítése és működése.  

Az igazgatás és a közigazgatás fogalma.  

A közigazgatás feladata, funkciói.  

A közigazgatás tevékenységi fajtái.  

A közigazgatás szervezetrendszere és sajátosságai, az államigazgatás, önkormányzati 

igazgatás  

 

A központi államigazgatási szervek szervezete és működése.  

A Kormány szerepe, szervezet, működése.  

Kormánybizottságok (és egyéb, a kormány munkáját segítő szervek) 

A minisztérium feladata és szervezete.  

Az államigazgatás területi, helyi szerveinek szervezete és működése.  

Az államigazgatási szervek feladat- és hatáskörére vonatkozó főbb szabályok.  

Autonóm államigazgatási szervek, a kormányhivatalok, a központi hivatalok, a rendvédelmi 

szervek és az önálló szabályozó szervek 

A kormányhivatalok 

A kormányhivatalok szervezete  

A kormányhivatal feladatai 

 

Az önkormányzatiság lényege.  

Az önkormányzatok szervezetének és működésének főbb szabályai.  

A helyi önkormányzatok típusai 

A helyi önkormányzatok egymás közötti kapcsolatai 

A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre 

A helyi rendészeti és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok 

A területi (megyei) önkormányzatok feladatai 

A települési önkormányzatok szervezete és működésének alapvető szabályai 

A települési önkormányzatok szervezete 

A települési önkormányzatok működése 

A helyi önkormányzatok és az egyéb állami szervek kapcsolatának főbb elemei 
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A közigazgatás személyzeti rendszere. 

A közszolgálat jellemzői. 

Közszolgálati etika és integritás 

A közigazgatási jogviszony.  

Az ügykezelőkre vonatkozó szabályok és rendelkezések 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és a 

szakigazgatási normák egymáshoz való viszonya, a közigazgatási eljárásjogi szabályozás 

rendszere  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 

személyi, területi és időbeli hatálya.  

A hatósági jogalkalmazás fogalma. 

A hatósági cselekmények fontosabb típusai. 

A hatósági ügy és az ügyfél fogalma.  

Az eljáró hatóságok köre.  

A közigazgatási eljárás szakaszai, azok célja és rendeltetése.  

Az elsőfokú eljárás szabályai.  

A kérelem és az általános eljárási szabályok  

A hatósági döntéshozatal és döntésfajták 

Jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárásban  

A fellebbezésre vonatkozó főbb szabályok.  

A közigazgatási végrehajtás rendeltetése. 

Végrehajtás a közigazgatási hatósági eljárásban 

 

A Kormányablakok működésének, feladatainak, hatásköreinek áttekintése.  

Kormányablak ügyintézői feladatok 

Okmányirodai ügykörök 

 

25.4. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem 

 

25.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevé-

kenységformák (ajánlás) 
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25.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés   x x   

3. vita   x     

4. szemléltetés     x   

5. kooperatív tanulás   x     

6. szimuláció   x     

7. szerepjáték   x     

 

25.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló feldolgo-

zása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal veze-

tett feldolgozása 
x   x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x   

1.6. 
Információk önálló rendszere-

zése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x x   

2.2. Leírás készítése x x x   
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2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x x x   

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. 
Szöveges előadás egyéni felké-

szüléssel 
x       

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismerte-

tése szóban 
x x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismerte-

tése szóban 
x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munka-

végzés irányítással 
  x     

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

3.3. Csoportos versenyjáték         

 

25.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 

 

26. Közszolgálati ügyintézői gyakorlat tantárgy 45 óra* 

 

26.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók sajátítsák el a speciális rendvédelmi kommunikáció szabályait, a konfliktus- 

és stressz-kezelési technikákat. Sajátítsák el a feladatellátásához nélkülözhetetlen sze-

mélyes, társas és szakmai kompetenciákat. Sajátítsák el a kormányablak ügyintéző 

munkájához szükséges ügyfélkezelési ismereteket. Ismerjék meg a kormányablak ügy-

intéző gyakorlati feladatait, az elektronikus ügyintézés sajátosságait, és a hatósági ügy-

intézés menetét az egyedi ügyek tekintetében. 

 

26.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

26.3. Témakörök 

26.3.1. Szakmai kommunikációt fejlesztő gyakorlatok 12 óra 
A mindennapi kommunikáció és a rendvédelmi szervek kommunikációjának hasonlóságai és 

különbözőségei 

A kommunikáció speciális szabályai  
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A rendvédelmi szervek csak intézkedéseikor felmerülő tipikus helyzetek, személyes reakciók, 

ezek elemzése. 

Konfliktuskezelés módszerei, azok alkalmazása. 

A kommunikációs zavarok felismerése és a leküzdésére szolgáló technikák alkalmazása. 

A non verbális és metakommunikációs jelzések értelmezése, azokra történő reagálás. 

Az előítéletes megnyilatkozások felismerése, kezelésükre a megszerzett ismeretek alkalma-

zása. 

Az antiszociális magatartásformák felismerése, kezelésükre az asszertív kommunikáció alkal-

mazása. 

Stresszkezelési technikák megismerése és alkalmazása. 

 

26.3.2. Feladatellátásához nélkülözhetetlen személyes, társas és szakmai kompetenciák fej-

lesztése 10 óra 
Figyelemösszpontosítást fejlesztő gyakorlatok, a gyors reakció, a rögtönzés.  

Disputa: vita szervezése.  

A kapcsolatok mélyítése: a figyelmes hallgatás, a segítő beszélgetés. 

Az együttműködés – a kooperáció fejlesztését segítő gyakorlatok, a képesség fejlesztését se-

gítő játékok. 

Az empátia és a türelem fejlesztése. 

A személyészlelés, a személyészlelési ítéletek pontosságának fejlesztése.  

Az antiszociális magatartás észlelése. 

Komplex gyakorlat: adott szituáció (rendőri intézkedés) „mintha” megélése. 

 

26.3.3. Kormányablak ügyintéző gyakorlati ismeretek  23 óra 
Ügyfélszolgálati készségfejlesztés 

Etikus ügyfélszolgálat, önismeret, kommunikáció 

Ügyféltípusok, ügyfélkezelés 

Konfliktusok, interkulturális konfliktusok, interkulturális érzékenyítés  

Konfliktuskezelés, stresszkezelés 

Fogyatékkal élőkkel történő bánásmód 

Az elektronikus ügyintézés alapjai,  

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások  

A kormányablak ügyintézői feladatok ügymenetének gyakorlása: 

Okmányirodai ügykörök gyakorlása. 

 

26.4. A képzés javasolt helyszíne 
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Tanterem, Informatika terem 

 

26.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevé-

kenységformák (ajánlás) 

 

26.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (aján-

lás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés   x x   

3. vita   x     

4. szemléltetés     x   

5. kooperatív tanulás   x     

6. szimuláció   x     

7. szerepjáték   x     

26.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységfor-

mák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szer-

vezési kerete (differenciá-

lási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló feldolgo-

zása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal veze-

tett feldolgozása 
x x x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     

1.6. 
Információk önálló rendszere-

zése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       
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2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. 
Szöveges előadás egyéni felké-

szüléssel 
x       

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismerte-

tése szóban 
  x x   

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismerte-

tése szóban 
x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

3.2. 
Információk rendszerezése mo-

zaikfeladattal 
  x     

3.3. 
Kiscsoportos szakmai munka-

végzés irányítással 
  x     

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

 

26.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értéke-

léssel. 
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ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

10. évfolyamot követően 140 óra 

11. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek keret-

ében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a ta-

nulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Rendvédelmi tábor 

70 óra 

A rendvédelmi tábor célja: A 10. évfolyamon elsajátított Rendvédelmi szervek és alapfeladatok 

, valamint az Önvédelem és Intézkedéstaktika gyakorlat tantárgyakhoz  kapcsolódó ismeretek 

gyakorlása, elmélyítése.  

 

Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára 

A tanulók rendvédelmi tábori szakmai gyakorlata az iskolában vagy egy, a gyakorlat számára al-

kalmas (sportfoglalkozás és tantermi foglalkozás) kijelölt helyen kerüljön megszervezésre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat, és 

azok értékelését.  

A szakmai feladatok:  

Az alakiasság fejlesztése. 

A fizikai állóképesség fejlesztése, az önvédelem, a légpuskahasználat gyakorlása. 

Elsősegélynyújtás gyakorlása. 

Személy és vagyonőr munkájához kapcsolódó gyakorlatok. 

A rendvédelmi szervek szóbeli és írásbeli kommunikációshoz kapcsolódó gyakorlatok. 

Lehetőség esetén a rendvédelmi szervek (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás) 

meglátogatása, munkájuk tanulmányozása, ennek hiányában a rendvédelmi szervek meghívott 

munkatársai előadásának meghallgatása. 

Környezetvédelmi gyakorlat. 
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Személy-és vagyonőri gyakorlat 

70 óra 

A személy és vagyonőri szakmai gyakorlat célja: A személy-és vagyonőri szakmai alapismeretek 

komplex gyakorlati alkalmazása, az új gyakorlati ismeretek szakmai gyakorlat során történő 

elsajátítása. A gyakorlati képzésen a tanulók az elméleti szakaszban a Magánbiztonság és 

vagyonvédelem tantárgy elsajátításakor megszerzett ismereteire építve meghatározott feladatok 

végrehajtásával a személy-és vagyonőri munka végzéséhez szakmai gyakorlati tapasztalatokat 

szereznek. 

 

Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára: 

A tanulók a szakmai gyakorlatot az iskolában hajtják végre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat, és 

azok értékelését.  

Értékelés: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja sze-

rinti értékeléssel. 

 

A szakmai feladatok:  

Az általános szolgálati ismeretek elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlatok.  

A személy- és vagyonvédelmi alapismeretek elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlatok. 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Rendvédelmi tábor 

70 óra 

A rendvédelmi tábor célja: A 11. évfolyamon elsajátított  Személy- és vagyonvédelmi ismere-

tek gyakorlat, valamint az Önvédelem és Intézkedéstaktika gyakorlat tantárgyakhoz  kapcso-

lódó ismeretek gyakorlása, elmélyítése.  

Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára 

A tanulók rendvédelmi tábori szakmai gyakorlata az iskolában vagy egy, a gyakorlat számára al-

kalmas (sportfoglalkozás és tantermi foglalkozás) kijelölt helyen kerüljön megszervezésre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat, és 

azok értékelését.  

A szakmai feladatok:  

Az alakiasság fejlesztése. 
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A fizikai állóképesség fejlesztése, az önvédelem, a légpuskahasználat gyakorlása. 

Elsősegélynyújtás gyakorlása. 

Személy és vagyonőr és a közterület-felügyelő munkához kapcsolódó gyakorlatok. 

Testi kényszer alaptechnikáinak gyakorlása. 

A rendvédelmi szervek szóbeli és írásbeli kommunikációshoz kapcsolódó gyakorlatok. 

Lehetőség esetén a rendvédelmi szervek (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás) 

meglátogatása, munkájuk tanulmányozása, ennek hiányában a rendvédelmi szervek meghívott 

munkatársai előadásának meghallgatása. 

Környezetvédelmi gyakorlat. 

 

Katasztrófavédelmi összefüggő szakmai gyakorlat 

35 óra 

A katasztrófavédelmi szakmai gyakorlat célja: A katasztrófavédelmi szakmai, 

tűzoltásialapismeretek komplex gyakorlati alkalmazása, a szakmai gyakorlat során történő 

elsajátítása. A gyakorlati képzésen a tanulók az elméleti szakaszban a Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok gyakorlat tantárgy elsajátításával megszerzett ismereteire építve meghatározott 

feladatok végrehajtásával a katasztrófavédelmi munka végzéséhez szakmai gyakorlati 

tapasztalatokat szereznek. 

Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára 

A tanulók a szakmai gyakorlatot az iskolában vagy egy kijelölt katasztrófavédelmi szervnél hajtják 

végre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat, és 

azok értékelését.  

A szakmai feladatok:  

Elemek a katasztrófavédelmi műszaki alapismeretekből; 

Tűzoltói és tűzmegelőzési alapismeretek elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlat 

 

Rendőrségi gyakorlat 

35 óra  

A rendőrségi szakmai gyakorlat célja: A rendvédelmi szervek szakmai alapismereteinek komplex 

gyakorlati alkalmazása, az új gyakorlati ismeretek szakmai gyakorlat során történő elsajátítása. A 

gyakorlati képzésen a tanulók az elméleti szakaszban a Rendvédelmi szervek és alapfeladatok 
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tantárgy elsajátítása során megszerzett ismereteire építve meghatározott feladatok végrehajtásával 

a rendőri munka végzéséhez szakmai gyakorlati tapasztalatokat szereznek. 

Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára: 

A tanulók a szakmai gyakorlatot az iskolában és/vagy egy kijelölt rendőri szervnél hajtják végre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat, és 

azok értékelését.  

A szakmai feladatok: 

Az általános szolgálati, szolgálat-ellátási ismeretek gyakorlása. 
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3.2 Szakképzési kerettanterv a 2018-2019. tanévtől 

2.107. 

 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a 

XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 

ágazathoz tartozó 

54 345 01 

KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

(az 52 345 04 KÖZSZOLGÁLATI ÜGYKEZELŐ 

mellék-szakképesítéssel) 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

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

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljá-

rásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei-

ről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri ren-

deletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet  

alapján készült. 
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II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 54 34501 

Szakképesítés megnevezése: Közszolgálati ügyintéző 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 22. Rendészet, honvédelem és közszolgálat 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVIII. Rendészet és közszolgálat 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 70 óra, a 11. évfolyamot köve-

tően 70 óra;  

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

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: – 

 

IV.A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

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

vény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzett-

séggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkal-

mazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Foglalkoztatás I-II Állami felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 
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Magánbiztonság és vagyonvé-

delem  

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

Személy-és vagyonőri és közte-

rület-felügyelői ismeretek gya-

korlat 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai középfokú végzettség 

Rendvédelmi szervek és alap-

feladatok  

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

Társadalomismeret és kommu-

nikáció  

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

Közszolgálati ügyintézői isme-

retek  

Állami középfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

Jogi ismeretek Állami felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

Önvédelmi és intézkedéstakti-

kai gyakorlat 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai középfokú végzettség 

Ügyviteli ismeretek Állami felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

Rendészeti szakmai idegen 

nyelv  

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

Rendészeti szakmai informatika  Állami felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

Ügykezelési ismeretek Állami felsőfokú végzettség vagy rendvé-

delmi szakmai felsőfokú végzettség 

E-közigazgatási ismeretek Állami felsőfokú végzettség vagy szakmai 

középfokú végzettség 

Ügyfélszolgálati kommuniká-

ció 

Állami felsőfokú végzettség vagy szakmai 

középfokú végzettség 



Az Arany János Református Gimnázium Pedagógiai Programja 

 

234 

 

Ügyfélszolgálati panaszkezelés Állami felsőfokú végzettség vagy szakmai 

középfokú végzettség 
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Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakké-

pesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az aláb-

biak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tan-

tárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai év-

folyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámá-

val. 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  70 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  70 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2589 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

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

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

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

szakmai programjában kell rendelkezni. 
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évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1063 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2184 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óra-

számok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma és az óraszámok oszt-

hatósága miatt keletkezik!) 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

    

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

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

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

4 4 8 4 

70 

3 1 

70 

3 2,5 19 12 18 11,5 

160 

19 12 

Összesen 8 12 4 5,5 31 29,5 31 

11655-16  

Magánbiztonság közszolgálati 

ügykezelő számára 

Magánbiztonság és va-

gyonvédelem I. 

52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
          4                       

Magánbiztonság és va-

gyonvédelem II. 

52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
                1                 

Személy- és vagyonőri és 

közterület-felügyelői isme-

retek gyakorlat I. 

52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
            1                     

Személy- és vagyonőri és 

közterület-felügyelői isme-

retek gyakorlat II. 

52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
                  1               

11553-16  

Rendvédelmi szervek és alapfel-

adatok 

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok I. 
fő szakképesítés 4                       4         

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok II. 
fő szakképesítés     8                   8         
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Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok III. 
fő szakképesítés           2             2         

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok IV. 
fő szakképesítés                 1       1         

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok gyakorlat 
fő szakképesítés       1                   1       

11556-16  

Társadalomismeret és szakmai 

kommunikáció 

Társadalomismeret és 

kommunikáció 

52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
            1                     

11632-16  

Közszolgálati ügyintéző alapfel-

adatok 

Közszolgálati ügyintézői 

ismeretek 
fő szakképesítés                     6         6   

Közszolgálati ügyintézői 

gyakorlat 
fő szakképesítés                   1,5   2   1,5     2 

Jogi ismeretek I. fő szakképesítés           1             1         

Jogi Ismeretek II. fő szakképesítés                 2       2         

11654-16  

Rendvédelmi jog és közigazgatás 
Jogi ismeretek I. 

52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
                                  

11552-16  

Önvédelem és intézkedéstaktika 

Önvédelem és intézkedés-

taktika gyakorlat I. 
fő szakképesítés   4                       4       

Önvédelem és intézkedés-

taktika gyakorlat II. 
fő szakképesítés       3                   3       

Önvédelem és intézkedés-

taktika gyakorlat III. 
fő szakképesítés             1             1       

Önvédelem és intézkedés-

taktika gyakorlat IV. 
fő szakképesítés                   1       1       
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10069-12  

Irodai asszisztensi feladatok 
Ügyviteli ismeretek II. 

52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
                  1               

10067-12  

Gépírás, dokumentum készítés, 

iratkezelés 

Ügyviteli ismeretek I. 
52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
                  1               

11657-16  

Rendészeti szakmai idegen nyelv 

Rendészeti szakmai ide-

gen nyelv 

52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
                1                 

11658-16  

Rendészeti szakmai informatika 

Rendészeti szakmai infor-

matikai gyakorlat 

52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
            1                     

11555-16  

Ügykezelés a közszolgálatban 

Ügykezelési ismeretek I. fő szakképesítés                     4         4   

Ügykezelési ismeretek II. fő szakképesítés                       2,5         2,5 

11559-16  

E-közigazgatási ismeretek 

E-közigazgatás elmélete fő szakképesítés                     4         4   

E-közigazgatás gyakorlata fő szakképesítés                       2         2 

11560-16  

Ügyfélszolgálati kommunikáció 

magyar és idegen nyelven 

Ügyfélszolgálati kommu-

nikáció 
fő szakképesítés                     3         3   

Ügyfélszolgálati kommu-

nikáció gyakorlat 
fő szakképesítés                       3         3 

11385-12  

Magyar- és idegen nyelvű pa-

naszkezelés 

Ügyfélszolgálati panaszke-

zelés 
fő szakképesítés                     2         2   

Ügyfélszolgálati panaszke-

zelés gyakorlat 
fő szakképesítés                       2,5         2,5 

11553-16  

Rendvédelmi szervek és alapfel-

adatok 

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok I. 

52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
                                  

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok II. 

52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
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Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok III. 

52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
                                  

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok IV. 

52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
                                  

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok gyakorlat 

52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
                                  

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok 

52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
                                  

11552-16  

Önvédelem és intézkedéstaktika 

Önvédelem és intézkedés-

taktika gyakorlat I. 

52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
                                  

Önvédelem és intézkedés-

taktika gyakorlat II. 

52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
                                  

Önvédelem és intézkedés-

taktika gyakorlat III. 

52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
                                  

Önvédelem és intézkedés-

taktika gyakorlat IV. 

52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
                                  

Önvédelem és intézkedés-

taktika gyakorlat 

52 345 04 Közszolgá-

lati ügykezelő 
                                  

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése helyi tanterv szerint                                   

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
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A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
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 f
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n
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: Összesen 

A
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y
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o
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d
ás

a 

144 144 288 144 
70 

108 36 
70 

93 78 

1488 453 1035 

589 372 

1996 

648 415 
160 

589 372 

2024 

Összesen 288 432 144 171 961 1063 961 

Elméleti óraszá-

mok  

(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 1222 óra (61,2%) 

  

1237 óra (56,6%) 

Gyakorlati óraszá-

mok  

(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 774 óra (38,8%) 787 óra (43,4%) 

1
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Magánbiztonság 

és vagyonvéde-

lem I. 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

ü
g

y
k

ez
el

ő
 

0 0 0 0   144 0   0 0 144 

144 0 

0 0 144 0 0   0 0 0 

Általános vagyon-

védelmi és szolgá-

lati ismeretek 

          36         36     36 0 0   0 0 0 
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Személy- és va-

gyonvédelmi alap-

ismeretek I. 

          9         9     9 0 0   0 0 0 

Személy- és va-

gyonvédelmi alap-

ismeretek II. 

          9         9     9 0 0   0 0 0 

Személy- és va-

gyonvédelmi is-

meretek: személy 

és gépjármű be- és 

kiléptetésének 

szabályai 

          16         16     16 0 0   0 0 0 

Személy- és va-

gyonvédelmi is-

meretek: recepciós 

szolgálat ellátásá-

nak szabályai 

          10         10     10 0 0   0 0 0 

Személy- és va-

gyonvédelmi is-

meretek: bolti 

szolgálat ellátásá-

nak szabályai 

          10         10     10 0 0   0 0 0 

Személy- és va-

gyonvédelmi is-

meretek: szállít-

mányok kísérése 

          18         18     18 0 0   0 0 0 
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Támadáselhárító 

eszközök 
          18         18     18 0 0   0 0 0 

Közterület-felü-

gyelői ismeretek 
          18         18     18 0 0   0 0 0 

Magánbiztonság 

és vagyonvéde-

lem II. 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

ü
g
y

k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   0 0   31 0 31 

31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Személy- és va-

gyonvédelmi is-

meretek: járőr-

szolgálat szolgálat 

ellátásának szabá-

lyai 

                31   31     31 0 0   0 0 0 
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Személy- és vagyon-

őri és közterület-fe-

lügyelői ismeretek 

gyakorlat I. 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

ü
g
y

k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   0 36   0 0 36 

36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

Támadáselhárító esz-

közök gyakorlat I. 
            22       22     22 0 0   0 0 0 

Szállítmánykísérés 

gyakorlat 
            2       2     2 0 0   0 0 0 

Személyek ki- és be-

léptetése 
            4       4     4 0 0   0 0 0 

Közterület-felügyelői 

ismeretek gyakorlat 
            4       4     4 0 0   0 0 0 

Személy- és vagyon-

őri intézkedések gya-

korlása I. 

            4       4     4 0 0   0 0 0 

Személy- és vagyon-

őri és közterület-fe-

lügyelői ismeretek 

gyakorlat II. 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

ü
g
y

k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   0 0   0 31 31 

31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Személy- és vagyon-

védelmi ismeretek: a 

készenléti járőrszol-

gálat ellátásának sza-

bályai és a speciális 

őrzés védelem 

                  11 11     11 0 0   0 0 0 
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Személy- és vagyon-

őri intézkedések gya-

korlása II. 

                  16 16     16 0 0   0 0 0 

Járőrszolgálat gya-

korlat 
                  4 4     4 0 0   0 0 0 

1
1

5
5

3
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6
  

R
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m
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o
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Rendvédelmi szer-

vek és alapfeladatok 

I. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

144 0 0 0   0 0   0 0 144 

0 144 

0 0 144 144 0   0 0 144 

A magyarországi 

rendvédelmi szervek 

története 

36                   36     36 36 0   0 0 36 

Rendvédelmi szervek 

alapismerete 
12                   12     12 12 0   0 0 12 

Munkavédelem és 

környezetvédelem 
6                   6     6 6 0   0 0 6 

Az egyes rendvé-

delmi szervek szerve-

zete, feladatai, elhe-

lyezkedésük a köz-

igazgatási jogalkal-

mazás rendszerében 

18                   18     18 18 0   0 0 18 

A rendvédelmi szer-

vek, személyek és 

egyéb rendészeti te-

vékenységet végző 

szervezetek intézke-

dései 

24                   24     24 24 0   0 0 24 
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Közlekedési alapis-

meretek 
30                   30     30 30 0   0 0 30 

Büntetés-végrehajtási 

nevelési alapismere-

tek 

18                   18     18 18 0   0 0 18 

Rendvédelmi szer-

vek és alapfeladatok 

II. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 288 0   0 0   0 0 288 

0 288 

0 0 288 288 0   0 0 288 

Általános szolgálati 

ismeretek  
    36               36     36 36 0   0 0 36 

A szolgálatellátás ál-

talános szabályai 
    36               36     36 36 0   0 0 36 

Határrendészeti is-

meretek 
    72               72     72 72 0   0 0 72 

Iparbiztonsági és ka-

tasztrófavédelmi 

alapismeretek 

    36               36     36 36 0   0 0 36 

Katasztrófavédelmi 

műszaki alapismere-

tek 

    36               36     36 36 0   0 0 36 

Tűzoltó és tűzmeg-

előzési ismeretek 
    72               72     72 72 0   0 0 72 

Rendvédelmi szer-

vek és alapfeladatok 

III. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   72 0   0 0 72 

0 72 

0 0 72 72 0   0 0 72 

Rendőri szolgálati is-

meretek 
          36         36     36 36 0   0 0 36 
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A kényszerítő és a tá-

madáselhárító eszkö-

zök 

          36         36     36 36 0   0 0 36 

Rendvédelmi szer-

vek és alapfeladatok 

IV. 
fő

 s
za

k
k

ép
es

ít
és

 

0 0 0 0   0 0   31 0 31 

0 31 

0 0 31 36 0   0 0 36 

Rendszerezés, ismét-

lés 
                31   31     31 36 0   0 0 36 

Rendvédelmi szer-

vek és alapfeladatok 

gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 36   0 0   0 0 36 

0 36 

0 0 36 0 36   0 0 36 

Általános szolgálati 

ismeretek gyakorlat 
      16             16     16 0 16   0 0 16 

Tűzoltási alapismere-

tek gyakorlat 
      10             10     10 0 10   0 0 10 

Büntetés-végrehajtási 

alapismeretek gya-

korlat 

      10             10     10 0 10   0 0 10 

1
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Társadalomismeret 

és kommunikáció 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
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lg
ál

at
i 

ü
g
y

k
e-

ze
lő

 

0 0 0 0   0 36   0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

Pszichológiai alapis-

meretek 
           10       10     10 0 0   0 0 0 

Szociológiai és szoci-

álpszichológiai alap-

ismeretek 

           6       6     6 0 0   0 0 0 

Kriminológia            5       5     5 0 0   0 0 0 
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A szóbeli kommuni-

káció alapismeretei 
           6       6     6 0 0   0 0 0 

Metakommunikációs 

alapismeretek 
           4       4     4 0 0   0 0 0 

Önismeret fejlesztése            5       5     5 0 0   0 0 0 

1
1

6
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Közszolgálati ügyin-

tézői ismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

186 0 186 0 0   186 0 186 

Kormányablak ügy-

intéző ismeretek 
                    0 186   186 0 0   186 0 186 

Közszolgálati ügyin-

tézői gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 47 47 
0 47 

0 62 109 0 55   0 62 117 

Szakmai kommuni-

kációt fejlesztő gya-

korlatok 

                  22 22     22 0 26   0 0 26 

Feladatellátásához 

nélkülözhetetlen sze-

mélyes, társas és 

szakmai kompeten-

ciák fejlesztésére 

                  14 14     14 0 16   0 0 16 

Kormányablak ügy-

intéző gyakorlati is-

meretek 

                  11 11   62 73 0 13   0 62 75 
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Jogi ismeretek I. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   36 0   0 0 36 0 36 0 0 36 36 0   0 0 36 

Jogi alapismeretek           6         6     6 6 0   0 0 6 

Állam-, alkotmány-, 

nemzetközi jogi, és 

munkavédelmi alap-

ismeretek 

          10         10     10 10 0   0 0 10 

Polgári jog alapjai           10         10     10 10 0   0 0 10 

Kriminalisztika           10         10     10 10 0   0 0 10 

Jogi Ismeretek II. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   62 0 62 0 62 0 0 62 72 0   0 0 72 

Szabálysértési isme-

retek 
                18   18     18 21 0   0 0 21 

Büntetőjog általános 

rész 
                12   12     12 14 0   0 0 14 

Büntetőjog különös 

rész 
                12   12     12 14 0   0 0 14 

Büntetőeljárás-jogi 

és büntetés-végrehaj-

tási alapismeretek 

                12   12     12 14 0   0 0 14 

Speciális kommuni-

kációs ismeretek 
                8   8     8 9 0   0 0 9 
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Jogi ismeretek I. 
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0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Jogi alapismeretek           0         0     0 0 0   0 0 0 
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Állam-, alkotmány-, 

nemzetközi jogi, és 

munkavédelmi alap-

ismeretek 

          0         0     0 0 0   0 0 0 

Polgári jog alapjai           0         0     0 0 0   0 0 0 

Kriminalisztika           0         0     0 0 0   0 0 0 
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k
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Önvédelem és intéz-

kedéstaktika gya-

korlat I. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 144 0 0   0 0   0 0 144 

0 144 

0 0 144 0 144   0 0 144 

Fizikai erőnlét fej-

lesztése I. 
  40                 40     40 0 40   0 0 40 

Önvédelmi alapisme-

retek I. 
  26                 26     26 0 26   0 0 26 

Önvédelmi fogások 

gyakorlása, rögzítése 
  42                 42     42 0 42   0 0 42 

Fegyvertechnikai és 

lövészeti alapismere-

tek I. 

  36                 36     36 0 36   0 0 36 

Önvédelem és intéz-

kedéstaktika gya-

korlat II. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 108   0 0   0 0 108 

0 108 

0 0 108 0 108   0 0 108 

Önvédelem és közel-

harc 
      28             28     28 0 28   0 0 28 

Önvédelem és közel-

harc fogások gyakor-

lása 

      30             30     30 0 30   0 0 30 

A fizikai alkalmas-

sági követelmé-

nyekre való felkészü-

lés  

      32             32     32 0 32   0 0 32 

Lövészeti alapisme-

retek - a kiskaliberű 

tűzfegyverek 

      18             18     18 0 18   0 0 18 



Az Arany János Református Gimnázium Pedagógiai Programja 

 

253 

 

Önvédelem és intéz-

kedéstaktika gya-

korlat III. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 0 0 0 0   0 36   0 0 36 

0 36 

0 0 36 0 36   0 0 36 

A testi kényszer alap-

jai 
            18       18     18 0 18   0 0 18 

A testi kényszer alap-

technikái 
            18       18     18 0 18   0 0 18 
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Önvédelem és intéz-

kedéstaktika gya-

korlat IV. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 0 0 0 0   0 0   0 31 31 

0 31 

0 0 31 0 36   0 0 36 

A testi kényszer alap-

technikái és az intéz-

kedések taktikai vég-

rehajtása 

                  31 31     31 0 36   0 0 36 

1
0

0
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9
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 f
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 Ügyviteli ismeretek 

II. 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

ü
g
y

-

k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   0 0   0 31 31 
31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Ügyviteli folyamatok                   11 11     11 0 0   0 0 0 

Marketing ismeretek                   8 8     8 0 0   0 0 0 

Időgazdálkodás                   4 4     4 0 0   0 0 0 

Nyomtatvány és 

adatbázis-kezelés 
                  8 8     8 0 0   0 0 0 

1
0

0
6

7
-1

2
  

G
ép

ír
ás

, 
d

o
k

u
m
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m
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, 
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k
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el
és

 

Ügyviteli ismeretek 

I. 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

ü
g

y
k

ez
el

ő
 

0 0 0 0   0 0   0 31 31 
31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Vakírás alapjai                   25 25     25 0 0   0 0 0 

Dokumentumok szer-

kesztése, készítése 
                  3 3     3 0 0   0 0 0 

Levelezési ismeretek                   3 3     3 0 0   0 0 0 

1
1

6
5

7
-1

6
  

R
en

d
és

ze
ti

 s
za

k
m

ai
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d
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g
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Rendészeti szakmai 

idegen nyelv 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

ü
g

y
k

ez
el

ő
 

0 0 0 0   0 0   31 0 31 
31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Nyelvi alapozás                 7   7     7 0 0   0 0 0 

Okmányfajták, gép-

járművekhez kapcso-

lódó kifejezések 

                12   12     12 0 0   0 0 0 
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Nyelvtani ismeretek 

és rendészeti szak-

nyelv fejlesztése 

                12   12     12 0 0   0 0 0 
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1
1

6
5

8
-1

6
  

R
en

d
és

ze
ti

 s
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k
m

ai
 i

n
fo

rm
at

ik
a 

Rendészeti szakmai 

informatikai gya-

korlat 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

ü
g
y

k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   0 36   0 0 36 

36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

Rendészeti szöveg-

szerkesztés alapjai 
            22       22     22 0 0   0 0 0 

Rendészeti nyilván-

tartó és ügyintéző 

programok, híradás-

technikai eszközök 

            8       8     8 0 0   0 0 0 

Adminisztrációs te-

vékenység a rendé-

szeti munkában 

            6       6     6 0 0   0 0 0 

1
1

5
5

5
-1

6
  

Ü
g

y
k

ez
el

és
 a

 k
ö

zs
zo

lg
ál

at
b

an
 

Ügykezelési ismere-

tek I. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

124 0 124 0 0   124 0 124 

Az ügyiratkezelés 

szabályozása 
                    0 31   31 0 0   31 0 31 

Az ügyiratkezelés fo-

lyamata 
                    0 31   31 0 0   31 0 31 

Adatvédelem és in-

formációszabadság 
                    0 31   31 0 0   31 0 31 

A titkos ügykezelés 

alapismeretei 
                    0 31   31 0 0   31 0 31 

Ügykezelési ismere-

tek II. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 78 78 0 0   0 78 78 

Iratminták fajtái                     0   21 21 0 0   0 21 21 

Iratminták formai, 

tartalmi jellemzői 
                    0   20 20 0 0   0 20 20 
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Szövegszerkesztés, 

ikató program keze-

lése, elektronikus 

ügyintézés 

                    0   19 19 0 0   0 19 19 

Iratminták készítése                     0   18 18 0 0   0 18 18 
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1
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5
5

9
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E
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ö
zi

g
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g
at
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i 

is
m
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E-közigazgatás el-

mélete 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

124 0 124 0 0   124 0 124 

E-közigazgatás alap-

jai 
                    0 62   62 0 0   62 0 62 

E-ügyvitel                     0 31   31 0 0   31 0 31 

A közigazgatási ha-

tósági eljárás szabá-

lyai az ügyek kezelés 

során 

                    0 31   31 0 0   31 0 31 

E-közigazgatás gya-

korlata 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 62 62 0 0   0 62 62 

A közigazgatás infor-

matikai támogatása 
                    0   21 21 0 0   0 21 21 

Elektronikus köz-

igazgatás 
                    0   21 21 0 0   0 21 21 

Elektronikus ügyinté-

zés 
                    0   20 20 0 0   0 20 20 

1
1

5
6

0
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Ü
g

y
fé
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zo
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k
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y
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v
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Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

93 0 93 0 0   93 0 93 

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció alap-

jai 

                    0 31   31 0 0   31 0 31 

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció ma-

gyar és idegen nyel-

ven 

                    0 31   31 0 0   31 0 31 
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Kommunikációs 

technikák 
                    0 31   31 0 0   31 0 31 

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció gya-

korlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 93 93 0 0   0 93 93 

Ügyfélszolgálati 

kompetenciák 
                    0   31 31 0 0   0 31 31 

Ügyféltípusok, kom-

munikációs stílusok 
                    0   31 31 0 0   0 31 31 

Ügyfélszolgálati 

kommunikációs gya-

korlatok magyar és 

idegen nyelven 

                    0   31 31 0 0   0 31 31 

1
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Ügyfélszolgálati pa-

naszkezelés 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

62 0 62 0 0   62 0 62 

Az ügyfélközpontú 

problémakezelés 

szempontjai  

                    0 22   22 0 0   22 0 22 

Az ügyfélszolgálati 

panaszügyek fajtái 
                    0 30   30 0 0   30 0 30 

Reklamáció, panasz-

kezelés kommuniká-

ciója 

                    0 10   10 0 0   10 0 10 

Ügyfélszolgálati pa-

naszkezelés gyakor-

lat 

fő
 s

za
k

k
ép

e-

sí
té

s 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 77 77 0 0   0 77 77 
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Szóbeli panasz keze-

lése 
                    0   28 28 0 0   0 28 28 

Írásbeli panasz keze-

lése 
                    0   20 20 0 0   0 20 20 

Ügyfélszolgálati pa-

naszkezelés gyakor-

latok magyar és ide-

gen nyelven 

                    0   29 29 0 0   0 29 29 
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R
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m
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Rendvédelmi szer-

vek és alapfeladatok 

I. 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
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lg
ál

at
i 

ü
g

y
k

ez
el

ő
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

A magyarországi 

rendvédelmi szervek 

története 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Rendvédelmi szer-

vek és alapfeladatok 

II. 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

ü
g
y

k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Általános szolgálati 

ismeretek  
                    0     0 0 0   0 0 0 

A szolgálatellátás ál-

talános szabályai 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Határrendészeti is-

meretek 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Iparbiztonsági és ka-

tasztrófavédelmi 

alapismeretek 

                    0     0 0 0   0 0 0 
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Katasztrófavédelmi 

műszaki alapismere-

tek 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Tűzoltó és tűzmeg-

előzési ismeretek 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Rendvédelmi szer-

vek és alapfeladatok 

III. 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

ü
g
y

k
e-

ze
lő

 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Rendőri szolgálati is-

meretek 
                    0     0 0 0   0 0 0 

A kényszerítő és a tá-

madáselhárító eszkö-

zök 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Rendvédelmi szer-

vek és alapfeladatok 

IV. 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
zo

l-

g
ál

at
i 

ü
g

y
k

ez
el

ő
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Rendszerezés, ismét-

lés 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Rendvédelmi szer-

vek és alapfeladatok 

gyakorlat 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

ü
g
y

k
e-

ze
lő

 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Általános szolgálati 

ismeretek gyakorlat 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Tűzoltási alapismere-

tek gyakorlat 
                    0     0 0 0   0 0 0 
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Büntetés-végrehajtási 

alapismeretek gya-

korlat 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Rendvédelmi szer-

vek és alapfeladatok 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

ü
g
y

k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

A magyarországi 

rendvédelmi szervek 

története 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Rendvédelmi szervek 

alapismerete 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Munkavédelem és 

környezetvédelem 
                    0     0 0 0   0 0 0 
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Önvédelem és intéz-

kedéstaktika gya-

korlat I. 
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g
y

k
ez
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ő

 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Fizikai erőnlét fej-

lesztése I. 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Önvédelmi alapisme-

retek I. 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Önvédelmi fogások 

gyakorlása, rögzítése 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Fegyvertechnikai és 

lövészeti alapismere-

tek I. 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Önvédelem és intéz-

kedéstaktika gya-

korlat II. 5
2

 3
4
5

 0
4

 

K
ö

zs
zo

lg
á-

la
ti

 ü
g
y

k
e-

ze
lő

 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 
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Önvédelem és közel-

harc 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Önvédelem és közel-

harc fogások gyakor-

lása 

                    0     0 0 0   0 0 0 

A fizikai alkalmas-

sági követelmé-

nyekre való felkészü-

lés 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Lövészeti alapisme-

retek - a kiskaliberű 

tűzfegyverek 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Önvédelem és intéz-

kedéstaktika gya-

korlat III. 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

ü
g
y

-

k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

A testi kényszer alap-

jai 
                    0     0 0 0   0 0 0 

A testi kényszer alap-

technikái 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Önvédelem és intéz-

kedéstaktika gya-

korlat IV. 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
zo

l-

g
ál

at
i 

ü
g

y
k

ez
el

ő
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

A testi kényszer alap-

technikái 
                    0     0 0 0   0 0 0 
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A fizikai alkalmas-

sági követelmé-

nyekre való felkészü-

lés III. 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Önvédelem és intéz-

kedéstaktika gya-

korlat 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
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k
ez
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0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Fizikai erőnlét fej-

lesztése I. 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Önvédelmi alapisme-

retek I. 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Önvédelmi fogások 

gyakorlása, rögzítése 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Ágazati szakmai kompeten-

ciák erősítése 

h
el

y
i 

ta
n

-

te
rv

 s
ze

-

ri
n

t 

0 0 0 0             46 

46 0 

0 0 46 0 0   0 0 0 
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3. számú táblázat 

A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

 

 

52 345 04 Közszolgálati ügykezelő 407 óra 

helyi tanterv szerint 46 óra 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 

tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A 

11655-16 azonosító számú 

Magánbiztonság közszolgálati ügykezelő számára. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11655-16 azonosító számú Magánbiztonság közszolgálati ügykezelő számára megnevezésű szak-

mai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompeten-

ciák: 
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II
. 

FELADATOK     

Helyszínbiztosítást végez  x   

Kezeli az összeköttetésre szolgáló és tűzjel-

zést biztosító eszközöket 

x    

Szolgálatot ad és vesz át az általános előírá-

sok szerint 

x    

Végzi a személyek és gépjárművek be- és 

kiléptetését, parkolás-ellenőrzést végez 

  x  

Rendezvénybiztosítási feladatot lát el    x 

Alapvető pénzintézeti biztosítást végez   x  

Végrehajtja a szállítmánykísérési utasítás-

ban meghatározott feladatokat 

 x   

Ellátja a közterületi járőrszolgálatot    x 

A riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként 

feladatot lát el 

   x 

Megismeri a feladatot, információt gyűjt a 

védett személyről és környezetéről 

   x 

Felméri a veszélyeztetettség szintjét, kocká-

zatelemzést végez 

   x 

Összeállítja a biztosítási tervet    x 
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Együttműködik a rendvédelmi szervekkel és 

a biztosításban részt vevő biztonsági szolgá-

latokkal, szervezőkkel 

   x 

Intézkedik az életmentést szolgáló egész-

ségügyi háttér biztosításáról 

   x 

Ellátja a védett személy biztosításával kap-

csolatos feladatokat. 

 x   

Polgárőri feladatokat lát el.    x 

Ellenőrzi a közterület jogszerű, engedélyhez 

kötött használatát 

   x 

Segíti a hajléktalan ellátás alapfeladatait    x 

Közreműködik az önkormányzati vagyon 

védelmében, részt vesz az önkormányzat 

közterületi rendezvényein 

   x 

Közreműködik az állategészségügyi és ál-

latrendészeti feladatok ellátásában, valamint 

a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok 

végrehajtásának ellenőrzésében 

   x 

SZAKMAI ISMERETEK     

A magánbiztonsági tevékenységet végzők 

alkalmazási feltételei, a foglalkoztatásra irá-

nyuló jogviszonyok 

x    

Alapvető szakmai etikai, magatartási szabá-

lyok 

x    

A helyszínbiztosítás alapszabályai  x   

A szolgálat átadásának, átvételének általá-

nos szabályai 

 x   

Az összeköttetésre szolgáló és tűzjelzést 

biztosító eszközök használatának szabályai 

 x   

Elsősegélynyújtás, újraélesztés x    

Az őr feladatai az objektumvédelemben x    

A parkolás szabályai közterületen    x 
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A rendezvénytípusok és biztosításának alap-

vető szabályai 

  x  

A pénz- és értékszállítás szabályai    x 

A pénzintézeti biztosítás alapvető szabályai    x 

A közterületi járőrözés szabályai  x  x 

A személyvédelemmel kapcsolatos felada-

tok ellátásának szabályai 

  x  

Információbiztonság és adatvédelem x    

A polgárőrség története    x 

A polgárőrök által használt formanyomtat-

ványok ismerete 

   x 

A helyi önkormányzatokra vonatkozó ren-

delkezések 

   x 

Ügyviteli, ügykezelési, titoktartási szabá-

lyok 

x    

Az önkormányzati törvény    x 

A közterületen történő intézkedés típusai és 

szabályai 

x    

Az állatrendészeti intézkedések jogi fel-

tételei 

   x 

Szervezeti igazgatás x    

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     

Az összeköttetésre szolgáló, a védelmi és 

tűzjelzést biztosító eszközök használata 

x x x x 

Beléptető, ellenőrző és jelző rendszerek, be-

rendezések kezelése 

x x x x 

Személyi védőeszközök használata x x x x 

Információszerzés x x x x 

Kooperatív munkavégzés x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     

Döntésképesség x x x x 

Önfegyelem x x x x 



Az Arany János Református Gimnázium Pedagógiai Programja 

270 

 

Szervezőkészség x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     

Határozottság x x x x 

Irányíthatóság x x x x 

Kommunikációs rugalmasság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x 

Figyelem-összpontosítás x x x x 

 

27. Magánbiztonság és vagyonvédelem I. tantárgy 144 óra/-óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék- szak-

képesítéshez kapcsolódik. 

 

27.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a személy- és vagyonvédelem szolgálatellátására vonatkozó általános 

szabályokat. Sajátítsák el, a személy- és vagyonvédelmi alapismereteket. Személy- és vagyon-

védelmi ismereteiket bővítsék a személy és gépjármű be- és kiléptetésének, valamint a recepciós 

és bolti szolgálat ellátásának szabályaival. Ismerjék meg a szállítmányok kísérésének, továbbá a 

közterület-felügyelő tevékenység alapvető szabályait, az önkormányzati rendészeti feladatokat. 

Gyakorolják személy és gépjármű be- és kiléptetésének, valamint a recepciós és bolti szolgálat 

ellátásának szabályait.  Gyakorolják a közterület-felügyelői tevékenység szabályait. A tanulók 

gyakorolják támadáselhárító és eszközök használatát. 

 

27.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

27.3. Témakörök 

27.3.1. Általános vagyonvédelmi és szolgálati ismeretek 

A civil vagyonvédelem története, kialakulása Magyarországon. 

A vagyonvédelmi szervek tevékenysége és működésük feltételei. 

Alapfogalmak, jogszabályi környezet, jogi háttér.  

Társaság alapítása.  
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A vagyon- és titokvédelemre vonatkozó szabályok.  

A vagyonőrre vonatkozó általános és speciális szabályok. 

A személy- és vagyonőr általános feladatai. 

Az etikai szabályok kérdése a szakmai kamarában.  

A törvényességi felügyelet. 

 

27.3.2. Személy és vagyonvédelmi alapismeretek I. 

A szolgálatokra való felkészülés, a szolgálat átadására, átvételére és teljesítésére vonatkozó 

szabályok, szolgálati okmányok.  

A szolgálat ellátása során alkalmazható ellenőrző, átvizsgáló eszközök, azok jogszerű alkal-

mazása. 

Az őr-, járőr-, bolti őr-, recepciós szolgálat alapelvei, végrehajtásának rendje és szabályai.  

A terület (szállítmány) biztonságának elemeit befolyásoló tényezők. 

 

27.3.3. Személy és vagyonvédelmi alapismeretek II. 

A védelmi rendszer elemei. 

Az elektronikai védelem, fogalma, elemei.  

A mechanikai védelmi rendszerek. 

A mechanikus védelem lehetőségei és feltételei.  

Az objektumvédelem alapjai és fogalma.  

Az objektumok csoportosítása, a komplex védelem.  

A rendezvénybiztosítás fogalma, helye, szerepe a vagyonvédelemben. 

A rendezvények fajtái és csoportosítása. 

 

27.3.4. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépjármű be- és kiléptetésének 

szabályai 

Személy be- és kiléptetés általános feladatai. 

Elektronikai beléptető rendszerek. 

A személyforgalmi őr tevékenysége rendellenesség, illetve szabálysértés észlelése esetén. 

A személyforgalmi őr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén.  

Gépjárművek be- és kiléptetésének rendje és szabályai.  

Be- és kiléptetés általános feladatai. 

A szállítmány ellenőrzésének szabályai. 

A gépjármű ellenőrzésének szabályai.  
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Intézkedés tiltott anyagokkal rakott jármű beléptetése esetén.  

Bűncselekmények megelőzése. 

Az áruforgalmi őr tevékenysége rendellenesség, illetve szabálysértés észlelése esetén.  

Az áruforgalmi őr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén. 

 

27.3.5. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: recepciós szolgálat ellátásának szabályai 

Recepciós szolgálat ellátásának szabályai. 

Be- és kiléptetés általános feladatai.  

Ruházat, csomagellenőrzés szabályai. 

A kulcsok kezelésének rendje, a telefonközpontos feladatai.  

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén. 

Az objektum kiürítésének rendje. 

A recepciós tevékenysége rendellenesség észlelése esetén. 

A recepciós tevékenysége szabálysértés, illetve bűncselekmény észlelése esetén. 

 

27.3.6. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: bolti szolgálat ellátásának szabályai  

Bolti őrszolgálat ellátásának szabályai. 

A dolgozók be- és kiléptetésének általános feladatai, szabályai. 

A bolti őr viselkedésének alapvető szabályai.  

Csomagátvizsgálás szabályai, be, illetve a kiszállítást végző gépjárművek ellenőrzése. 

A bolt kiürítésének rendje. 

Intézkedések a vásárlási szabályokat megsértő vásárlókkal szemben. 

A bolti őr tevékenysége szabálysértés. illetve bűncselekmény észlelése esetén. 

 

27.3.7. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: szállítmányok kísérése 

A különböző szállítmányok kísérése (veszélyes, vasúti, közúti, vízi- és légi). 

A szállítmánykísérő őr feladatai, felszerelése. 

A pénz- és értékszállítás, mint vagyonvédelmi tevékenység, jelentősége és fontossága. 

A pénz- és értékszállítás gyalogosan, közterületen, tömegközlekedési eszközön. A pénz- és 

értékszállítás gépkocsival. 

A szállításra vonatkozó szabályok, tilalmak. 

Eljárás rendőri közúti ellenőrzéskor. Eljárás baleset esetén. Eljárás műszaki hiba esetén. El-

járás saját baleset esetén. Eljárás gyanús követés esetén. 
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Az értékszállítás befejezését követő feladatok. Különbségek a pénz- és értékszállítás, vala-

mint a veszélyes szállítmányok őrzése terén. 

A veszélyes szállítmányőrzés fogalma és területei. 

27.3.8. A támadáselhárító eszközök 

A rendvédelmi szervek kényszerítő eszköz-használata és a személy- és vagyonőri támadás-

elhárító eszközhasználat elhatárolása. 

A jogtalan támadás, a jogos védelem, végszükség, mint a szakma alapjainak elhatárolása. 

A támadáselhárító eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazásának szabályai. 

A testi kényszer és a gumibot alkalmazásának szabályai. 

A vegyi eszköz (gázspray) alkalmazásának esetei, szabályai. 

Az őrkutya alkalmazása. 

A fegyveres munkavégzés jogszabályi feltételei. 

A maroklőfegyver alkalmazásának esetei, feltételei és szabályai. 

 

27.3.9. Közterület-felügyelői ismeretek 

A közterület rendjének védelme 

A közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatának ellenőrzése 

A hajléktalan ellátás alapfeladatainak segítése 

Az önkormányzat közterületi rendezvényeinek védelme. Az önkormányzati tulajdonú kö-

zösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű használatának ellenőrzés 

Állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátása 

Köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése 

Részt vesz a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, 

törvény, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy elkob-

zást kezdeményez, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajt. 

 

27.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és /vagy gyakorlótér 

 

27.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

28. Magánbiztonság és vagyonvédelem II. tantárgy 31 óra/-óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék-szakké-

pesítéshez kapcsolódik. 

28.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a járőrszolgálat ellátásának szabályait. 

 

28.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

28.3. Témakörök 

28.3.1. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: a járőrszolgálat ellátásának szabálya 

A járőrszolgálat ellátásának szabályai, járőr általános feladatai. 

A járőrszolgálat felszerelése. 

A járőr útvonal és időterve. 

Járőrözési módok. 

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén. 

A járőr intézkedése behatolásra utaló jelek észlelésekor, tevékenysége rendellenesség észle-

lése esetén. A járőr tevékenysége szabálysértés észlelése esetén. 

A járőr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén. 

 

28.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és /vagy gyakorlótér 

 

28.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

29. Személy és vagyonőri és közterület-felügyelői ismeretek gyakorlat I. tantárgy36 óra/-óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék-szakké-

pesítéshez kapcsolódik. 

 

29.1. A tantárgy tanításának célja 
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A tanulók gyakorolják a támadáselhárító és eszközök használatát. Ismerjék meg a szállítmány-

kísérés végrehajtását. Gyakorolják a ki- és beléptetés, valamint a közterület-felügyelői tevékeny-

ség szabályait. Tovább mélyítsék személy- és vagyonvédelmi ismereteiket az intézkedések vég-

rehajtásának gyakorlásával.  

 

29.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

29.3. Témakörök 

29.3.1. Támadáselhárító eszközök gyakorlat I. 

A rendvédelmi szervek kényszerítő eszköz-használata és a személy- és vagyonőri támadás-

elhárító eszközhasználat elhatárolása. 

A jogtalan támadás, a jogos védelem, végszükség, mint a szakma alapjainak elhatárolása. 

A támadáselhárító eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazásának szabályai. 

A testi kényszer és a gumibot alkalmazásának szabályai. 

A vegyi eszköz (gázspray) alkalmazásának esetei, szabályai. 

A szolgálati kutya alkalmazása. 

A fegyveres munkavégzés jogszabályi feltételei. 

A maroklőfegyver alkalmazásának esetei, feltételei és szabályai. 

 

29.3.2. Szállítmánykísérés gyakorlat 

Szállítmányok kísérése 

Az értékszállítás befejezését követő feladatok 

 

29.3.3. Személyek ki és beléptetése  

Személy be- és kiléptetés 

Gépjárművek be- és kiléptetése 

A szállítmány ellenőrzés 

Ruházat, csomagellenőrzés 

 

29.3.4. Közterület-felügyelői ismeretek gyakorlat   

A közterület rendjének védelme. 

A közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatának ellenőrzése. 

A hajléktalan ellátás alapfeladatainak segítése. 

Az önkormányzat közterületi rendezvényeinek védelme. 
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Részt vesz a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, 

törvény, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy elkob-

zást kezdeményez, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajt. 

Köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése. 

Az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű hasz-

nálatának ellenőrzése. 

Állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátása.  

 

29.3.5. Személy-és vagyonőri intézkedések gyakorlása I. 

Személy be- és kiléptetés gyakorlása. 

Gépjárművek be- és kiléptetésének gyakorlása. 

A szállítmány ellenőrzés gyakorlása. 

A járőrszolgálat ellátásának gyakorlása, teendők rendkívüli esemény bekövetkezésekor, 

kommunikáció. 

 

29.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és /vagy gyakorlótér 

 

29.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

30. Személy és vagyonőri és közterület-felügyelői ismeretek gyakorlat II. tantárgy31 óra/-óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék-szakké-

pesítéshez kapcsolódik. 

 

30.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a készenléti járőrszolgálatra valamint a speciális őrzés védelemre vonat-

kozó szabályokat a személy- és vagyonőri munkában.  Gyakorolják a járőrszolgálat gyakorlati 

végrehajtásának szabályait. Ismerjék meg és sajátítsák el a járőrszolgálat gyakorlati szabályait. 

 

30.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 
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30.3. Témakörök 

30.3.1. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: a készenléti járőrszolgálat ellátásának sza-

bályai és a speciális őrzés védelem 

A készenléti (kivonuló) járőrszolgálat. 

Készenléti járőr általános feladatai, felszerelése, útvonala és kivonulási útvonaltervei. 

Kapcsolattartás a diszpécserrel. 

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén. 

A készenléti járőr intézkedése behatolásra utaló jelek észlelésekor, rendellenesség észlelése 

esetén. 

A készenléti járőr tevékenysége szabálysértés, bűncselekmény észlelése esetén. Speciális 

őrzés védelem.  

Lopások, zsebtolvajlások megelőzése, bizonyítása, és az ezekkel kapcsolatos intézkedések. 

A rendkívüli események bekövetkezése esetén teendő intézkedések.  

Intézkedési kötelezettségek szabálysértés, bűncselekmény észlelése esetén.  

A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személy elfogása, kísérése és a hatóságnak történő 

átadása. 

 

30.3.2. Személy-és vagyonőri intézkedések gyakorlása II.   

Ruházat, csomagellenőrzés végrehajtásának gyakorlása. 

Szállítmányok kísérésének gyakorlása. 

 

30.3.3. Járőrszolgálat gyakorlat  

A járőrszolgálat ellátása. 

A készenléti (kivonuló) járőrszolgálat 

 

30.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és /vagy gyakorlótér 

 

30.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11553-16 azonosító számú 

Rendvédelmi szervek és alapfeladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11553-16 azonosító számú Rendvédelmi szervek és alapfeladatok megnevezésű szakmai követel-

ménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK      

Ismeri és átlátja a magyarországi rendvé-

delmi feladatot ellátó szervek és a magán-

biztonsági szervezetek rendeltetését, alap-

feladatait, fellépéseit, intézkedéseit. 

x     

Betartja a feladatellátásában a rendőrség, a 

katasztrófavédelem, a büntetésvégrehajtás 

valamint a magánbiztonsági szervezetek 

szolgálatellátására vonatkozó jogszabályait 

és egyéb szabályzóit. 

x     

 magánbiztonsági x     

Ismeri a rendőrség, a katasztrófavédelem, a 

büntetés-végrehajtás, valamint magánbiz-

tonság erőit és eszközeit, valamint a feladat-

rendszerükhöz kapcsolódó egyéb tudnivaló-

kat. 

  x   

Szolgálatot ad és vesz át az általános előírá-

sok szerint. 

  x   

Ellátja a fegyverek tárolásával és kiadásával 

kapcsolatos feladatokat. 

 x    

Átlátja az ügykezeléssel kapcsolatos fonto-

sabb fogalmakat, az iratok védelmével kap-

csolatos szabályokat. 

 x    
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Ismeri a rendvédelmi és egyéb közszolgálati 

szerv tisztviselőjére, valamint a magánbiz-

tonság alkalmazottjára vonatkozó etikai 

normákat. 

 x    

Betartja a rendvédelmi, és egyéb közszolgá-

lati tisztviselőre, valamint a magánbizton-

ság alkalmazottjára vonatkozó etikai normá-

kat. 

 x    

Szabályszerűen alkalmazza az adat- és titok-

védelemre vonatkozó előírásokat, titoktar-

tási szabályokat. 

x     

Elvégzi a rendvédelmi és egyéb közszolgá-

lati feladatellátáshoz szükséges egészség-

ügyi, pszichikai és fizikai felméréseket. 

  x   

Alkalmazza a tűzvédelmi, munkavédelmi, 

környezetvédelmi és környezetgazdálkodási 

szabályokat. 

    x 

SZAKMAI ISMERETEK      

A magyarországi rendvédelem történetének 

főbb szakaszai 

x     

A rendvédelmi szervek felépítése, helye és 

szerepe a társadalomban, a működésüket 

meghatározó jogszabályok, a rendvédelem 

alapfogalmai 

x     

A Magyarországon működő rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek irányítása 

x     

A rendőrség feladatai, működése és szerve-

zeti felépítése 

x     

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 

szervezete és jogállása 

x     
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Az Országgyűlési Őrségre és a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatalra vonatkozó legfonto-

sabb ismeretek 

x     

A katasztrófavédelem feladatai, működését 

meghatározó jogszabályok 

  x   

A büntetés-végrehajtás feladatai, működését 

meghatározó jogszabályok 

  x   

Együttműködés a rendvédelmi szervek kö-

zött 

  x   

A rendészeti tevékenységet végző állami, 

önkormányzati és civil szervezetek 

  x   

A rendvédelmi szervek alapfeladatai és eljá-

rások alapjai 

 x    

A rendvédelmi szervekre vonatkozó munka-

, baleset, tűz-, környezetvédelmi, egészség-

védelemi és az elsősegélynyújtási szabá-

lyok, előírások 

x     

Adat- és titokvédelemre, valamint ügykeze-

lésre vonatkozó előírások, titoktartási sza-

bályok, adatkezelés 

x     

A szolgálati viszony létesítése, tartalma, be-

osztási, rendfokozati előmeneteli rendszer, a 

rendvédelmi szerv tagját megillető jogosult-

ságok és elvárások 

  x   

Alapvető közúti közlekedési fogalmak, jog-

szabályi előírások 

  x   

A kényszerítő eszközök és alkalmazásuk 

szabályai 

  x   

Az államhatárral kapcsolatos alapfogalmak 

és a feladatokat meghatározó főbb jogi sza-

bályzók 

    x 

Katasztrófavédelmi alapismeretek     x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK      

Rendvédelmi szervek alapfeladatainak is-

merete 

x x x x x 

A rendvédelmi szervek munkáját meghatá-

rozó szabályrendszer ismerete 

x x x x x 

Együttműködés lehetőségei és formái a 

rendvédelmi szerveknél 

x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK      

Megbízhatóság x x x x x 

Önfegyelem x x x x x 

Elhivatottság, elkötelezettség x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK      

Empatikus készség x x x x x 

Konfliktusmegoldó készség x x x x x 

Kommunikációs rugalmasság x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK      

Ismeretek helyén való alkalmazása x x x x x 

Körültekintés, elővigyázatosság x x x x x 

Helyzetfelismerés x x x x x 

 

31. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok I. tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

31.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a magyarországi rendvédelmi szervek történetét az államalapítástól napja-

inkig. A tanuló ismerje meg a rendőrség, feladatát, működését, szervezeti felépítését. 

A tanuló ismerje meg a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás feladatát, működését, szer-

vezeti felépítését és az Országgyűlési Őrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatait. A ta-

nulók ismerjék meg a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás szolgálatellátására 

vonatkozó általános szabályokat. Ismerjék a munka-és környezetvédelem. A tanulók ismerjék 
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meg a közlekedés alapfogalmait és a KRESZ alapvető szabályait, valamint a büntetés-végrehaj-

tási nevelési alapelveket. 

 

31.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

31.3. Témakörök 

31.3.1. A magyarországi rendvédelmi szervek története 

A magyarországi rendvédelem történetének főbb szakaszai.  

Az államalapítástól a török kiűzéséig.   

A hódoltsági területek sajátos közigazgatása (vilajet, kádik).  

A török kiűzésétől 1848-ig.  

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején.  

A dualizmus korában. 

A két világháború között  

Az 1945-1989 közötti időszakban.  

A magyarországi rendvédelem nemzetközi együttműködéseinek kialakítása. 

A modern rendfenntartó testületek felépítése, modellje. 

 

31.3.2. Rendvédelmi szervek alapismerete 

A rendvédelmi szervek helye és szerepe a társadalomban, a működésüket meghatározó jog-

szabályok. 

A rendvédelem alapfogalmai.  

A Magyarországon működő rendvédelmi szervek irányítása: a Belügyminisztérium. 

A rendőrség feladatai. A rendőrség működése. A rendőrség szervezeti felépítése.  

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belső bűnmegelőzési és bűn-

felderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv felépítése, felada-

tai. 

 

31.3.3. Munkavédelem és környezetvédelem 

A munkavédelmi szabályok, előírások gyakorlati alkalmazása. 

A környezetvédelmi szabályok gyakorlatban történő alkalmazása. 

 

31.3.4. Az egyes rendvédelmi szervek szervezete, feladatai, elhelyezkedésük a közigazga-

tási jogalkalmazás rendszerében 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervre vonatkozó alapvető ismeretek. 
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A büntetés-végrehajtási szervezet felépítése, feladatai.  

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása.  

Az Országgyűlési Őrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányítása, tevékenységi körei, 

személyi állománya. 

Együttműködés a rendvédelmi szervek között. 

 

31.3.5. A rendvédelmi szervek, személyek és egyéb rendészeti tevékenységet végző szerve-

zetek és személyek intézkedései   

Magyarország biztonsága és biztonsági stratégiája. 

A rendészeti tevékenységet végző állami, önkormányzati és civil szervezetek. 

A rendőri intézkedések és eljárások alapjai.  

Az egyes rendészeti tevékenységet végző személyek tevékenységének alapjai. 

A katasztrófavédelmi intézkedések, eljárások alapjai.  

A büntetés-végrehajtási szervek feladatai és eljárásai. 

 

31.3.6. Közlekedési alapismeretek 

A közlekedés fogalma szűkebb és tágabb értelemben. 

A közlekedés ágazatai, valamint a közúti közlekedésben résztvevők jogai és kötelességei. 

Alapvető közúti közlekedési fogalmak, jogszabályi előírások. 

A KRESZ hatálya, a bizalmi elv lényege. 

Az úttal, a járművekkel kapcsolatos fogalmak, jogszabályi előírások. 

A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések. 

A közúti közlekedésben való részvétel személyi feltételei, a járművezetők legfőbb köteles-

ségei. 

A járművezetés személyi feltételei. 

Kerékpárosra vonatkozó szabályok, közúti jelzőtáblákra vonatkozó közös rendelkezések. 

Járművekre vonatkozó szabályok. 

Megállás, várakozás, párhuzamos közlekedés. 

 

31.3.7. Büntetés-végrehajtási nevelési alapismeretek 

A büntetés-végrehajtás működését meghatározó jogszabályok. 

A büntetés-végrehajtási nevelés pedagógiai hagyományai. 

A büntetés-végrehajtási nevelés történeti-ideológiai változásai. 

A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, célja.  
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A büntetés- végrehajtási nevelés fogalma, története. 

A nevelés jogszabályi háttere,- eszközei, ösztönzés, fegyelmezés-jutalmazás.  

Eltérő nevelési igényű csoportok (HSR körlet, KBK, fiatalkorúak, nők, első bűntényesek). 

A reintegrációs programok, resztoratív elemek. 

 

31.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és /vagy külső helyszín 

 

31.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

32. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok II. tantárgy 288 óra/288 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

32.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a szolgálatellátás általános szabályait. Sajátítsák el a tűzoltó és tűzmegelő-

zési, valamint a határrendészeti alapismereteket. A tanulók szerezzenek iparbiztonsági, illetve 

katasztrófavédelmi alapismereteket, katasztrófavédelmi műszaki ismereteket. 

 

32.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

32.3. Témakörök 

32.3.1. Általános szolgálati ismeretek 

Adat- és titokvédelemre vonatkozó előírások, titoktartási szabályok, a fogvatartottak adata-

inak kezelése. 

Az ügykezeléssel kapcsolatos fontosabb fogalmak. 

Iratok védelmével kapcsolatos szabályok. 

Egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság vizsgálatára vonatkozó rendelkezések. 

A szolgálati viszony tartalma.  

Beosztási, rendfokozati előmeneteli rendszer. 

A rendvédelmi szerv tagját megillető jogosultságok és elvárások. 
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32.3.2. A szolgálatellátás általános szabályai 

A szolgálat ellátására vonatkozó általános rendelkezések. 

Szolgálaton kívüli magatartási szabályok. 

Rendőri Hivatás Etikai Kódexe, a Büntetés- végrehajtási szervezet Etikai Kódexe.  

A hierarchia jelentősége és szerepe a rendvédelmi szerveknél. 

A rendőr magatartására vonatkozó általános szabályok.  

Parancs, utasítás fogalma, végrehajtásának rendje.  

Alapvető alaki előírások: megjelenés, öltözködés, ápoltság. 

Alaki fogások gyakorlása. Fordulatok, hátraarc. 

Az egyenruha viselésének szabályai.  

A fegyverek tárolásával és kiadásával kapcsolatos feladatok ellátásának szabályai. 

 

32.3.3. Határrendészeti ismeretek 

A Határőrség történetének rövid áttekintése. 

A határrendészeti szolgálati ág fejlődése, helye, szerepe, feladatrendszere a Rendőrség szer-

vezeti felépítésében. 

A határrendészeti feladatok változásai az Európai Uniós csatlakozás és a Schengeni taggá 

válás következtében. 

Az államhatárral kapcsolatos alapfogalmak.  

A határrendészeti feladatokat meghatározó főbb jogi szabályzók. 

A határrendészeti szolgálati ág felépítése. 

A határrendészeti kirendeltség fogalma, felépítése, feladatai. 

A határforgalom-ellenőrzés és a határőrizet meghatározása.  

A határbiztonsági rendszer felépítése.  

A határellenőrzéssel, határrend fenntartásával, a mélységi ellenőrzéssel kapcsolatos felada-

tok ellátásának rendje, az idegenrendészeti intézkedések és eljárások. 

A kiegyenlítő intézkedések bevezetésének gyakorlati megvalósulása, akciók végrehajtásá-

nak rendje, a mélységi ellenőrzés technikai eszközei. 

 

32.3.4. Iparbiztonsági és katasztrófavédelmi alapismeretek 

Katasztrófák elleni védekezés alapjai. 

A katasztrófavédelem hazai jogszabályi alapjai. 

A nemzeti védekezés időszakai és rendszere. 

A katasztrófák csoportosítása, jellemzői. 
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Magyarország jellemző katasztrófaveszélyeztetettsége. 

Katasztrófavédelmi tervezés alapjai, a katasztrófavédelmi együttműködés alapelvei. 

Helyreállítási és újjáépítési ismeretek. 

Iparbiztonsági alapismeretek, az iparbiztonsági hatósági eljárások fajtái, hatásköri és illeté-

kességi szabályai. 

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatok rendszere. 

Veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi és légi szállításának alapvető szabályai. 

 

32.3.5. Katasztrófavédelmi műszaki alapismeretek 

A katasztrófavédelem eszközei, felszerelései. 

A katasztrófavédelmi felszerelések rendszerezése, csoportosítása.  

A szakszerű, gazdaságos és biztonságos üzemeltetésű katasztrófavédelmi eszközök műszaki 

jellemzői. 

A tűzoltó szakfelszerelések csoportosítása.  

A tűzoltó fecskendők szívó- és nyomóoldali felszereléseinek műszaki jellemzői, használatuk 

lehetőségei. 

A habképzés kiegészítő felszerelései. 

A tűzoltó készülékekkel kapcsolatos alapfogalmak. A tűzoltó készülékek típusai, fő részeik 

és működésük. 

Egyéb felszerelések általános jellemzése. 

Katasztrófavédelem védőeszközei.  

A védőeszközök fogalma és csoportosítása. 

A légzésvédő eszközök feladata és csoportosítása. 

A tűzoltóságnál használatos légzőkészülékek főbb szerkezeti részei és működésük. A hő-

védő-ruhák és vegyi anyagok ellen védő ruhák fajtái, jellemzésük és használatukra vonat-

kozó előírások. 

A tűzoltási és műszaki mentési feladatoknál használatos egyéb védőeszközök fajtái, jellem-

zésük és a használatukra vonatkozó előírások. 

 

32.3.6. Tűzoltó és tűzmegelőzési alapismeretek 

Égéselmélet és oltóanyag alapismeret. 

Az égés és a tűz általános jellemzése, fogalma, kialakulása, terjedése, osztályozása. 

A tűz kísérő jelenségei, paraméterei zónái, veszélyei. 
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Az égés megszűntetésének módjai. 

Tűzoltóanyagok jellemzése, csoportosítása, felhasználási lehetőségei. 

A tűzoltó vízsugár képzése, formái és ezek jellemzése.  

Tűzoltási és műszaki mentési alapismeretek.  

Az ember, állat, tárgymentések jellemzése, sajátosságai. 

Tűzoltási és műszaki mentési tevékenység vezetése.  

A tűzmegelőzés helye, szerepe. 

Személyek biztonságát szolgáló szabályok rendszere. 

A tűzoltás alapvető feltételeit biztosító szabályok. 

A tűzoltó készülékekkel kapcsolatos alapfogalmak.  

A tűzoltó készülékek típusai, fő részeik és működésük. 

Egyéb felszerelések általános jellemzése. 

 

32.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és /vagy külső helyszín 

 

32.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

33. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok III. tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

33.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a rendőri szolgálatellátás szabályait és a kényszerítő, valamint a táma-

dáselhárító eszközöket. 

 

33.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

33.3. Témakörök 

33.3.1. Rendőri szolgálati ismeretek 

A szolgálati fellépés módja és tartalmi követelményei. 

Az intézkedési kötelezettség. 
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A rendőri intézkedések fajtái, csoportosítása, a jogszerű és szakszerű rendőri intézkedés 

alapjai, a rendőri intézkedéssel szembeni követelmények, alapelvek megismerése. 

A rendőri intézkedés akadályainak elhárítása, a segítség és eszközök igénybevételének sza-

bályai. 

A rendőri intézkedések közös elvei, szabályai, követelményei. 

A kényszerítő eszközök alkalmazásának jelentősége, a kényszerítő eszközök fajtái. 

A titoktartásra, az ajándék és jutalom elfogadására, valamint a nyilvános szereplésre vonat-

kozó szabályok. 

Felvilágosítás adás és kérés szabályai. 

Szolgálatok átadása-átvétele, beszámoltatás. 

 

33.3.2. A kényszerítő és a támadáselhárító eszközök  

A rendvédelmi szervek kényszerítő eszköz-használata és a személy- és vagyonőri támadás-

elhárító eszközhasználat elhatárolása. 

Rendőri ismeretek:  

A kényszerítő eszközök alkalmazásának közös szabályai. 

A kényszerítő eszközök csoportosítása. 

Testi kényszer. 

Bilincs. 

Vegyi eszköz, elektromos sokkoló eszköz, rendőrbot, kardlap, illetőleg más eszköz alkalma-

zása. 

A szolgálati kutya alkalmazása. 

Útzár, megállásra kényszerítés. 

Lőfegyverhasználat szabályai. 

Csapaterő, tömegoszlatás. 

A büntetés- végrehajtásnál rendszeresített kényszerítő eszközök, alkalmazásuk eltérő szabá-

lyai. 

Személy- és vagyonőri ismeretek: 

A jogtalan támadás, a jogos védelem, végszükség, mint a szakma alapjainak elhatárolása. 

A támadáselhárító eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazásának szabályai. 

A testi kényszer és a gumibot alkalmazásának szabályai. 

A vegyi eszköz (gázspray) alkalmazásának esetei, szabályai. 

A szolgálati kutya alkalmazása. 
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A fegyveres munkavégzés jogszabályi feltételei. 

A maroklőfegyver alkalmazásának esetei, feltételei és szabályai. 

 

33.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és /vagy külső helyszín 

 

33.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

34. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok IV. tantárgy 31 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

34.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók készüljenek fel az érettségi vizsgára. 

 

34.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

34.3. Témakörök 

34.3.1. Rendszerezés, ismétlés 

Az egyes témakörök ismétlésével, elméleti és gyakorlati feladatok megoldásával felkészülés 

az érettségi vizsgára. 

 

34.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és /vagy külső helyszín 

 

34.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

35. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakorlat tantárgy 36 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

35.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók gyakorlatban is sajátítsák el a szolgálati ismeretekre vonatkozó legfontosabb szabá-

lyokat, a tűzoltási gyakorlati alapismereteket és betekintést nyerjenek a büntetés-végrehajtás 

alapismereteibe. Mélyítsék el a vonatkozó jogszabályi ismereteket. 

 

35.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

35.3. Témakörök 

35.3.1. Általános szolgálati ismeretek gyakorlat 

Alaki és öltözködési szabályok. 

Parancs és utasítás végrehajtási rendje, a rendfokozatok. 

A fegyverek tárolásával és kiadásával kapcsolatos gyakorlati ismeretek. 

 

35.3.2. Tűzoltási alapismeretek 

A láng jellemzése, szerkezete, tulajdonságai. 

A gázcsere fogalma, kialakulása, lefolyása. 

A különböző halmazállapotú anyagok égésének sajátosságai, jellemzése. 

Tűzoltóanyagokra vonatkozó gyakorlati ismeretek. 

A tűzoltó készülékekkel kapcsolatos ismeretek. 

 

35.3.3. Büntetés-végrehajtási alapismeretek 

A börtön sajátos környezete, a börtön személyzete, a fogvatartotti hierarchia, informális 

háló. 

 

35.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és /vagy külső helyszín 

 

35.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11556-16 azonosító számú 

Társadalomismeret és szakmai kommunikáció 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11556-16 azonosító számú Társadalomismeret és szakmai kommunikáció megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK  

Ismeri a pszichológiai, szociológiai és kriminológiai alapfogal-

makat és a rendvédelmi tevékenységhez kapcsolódó jellemzőit. 

x 

Érvényesíti és alkalmazza a kommunikáció speciális szabályait a 

rendvédelem és a magánbiztonság különböző területein 

x 

Alkalmazza a kapcsolatfelvétel és üzenetváltás speciális kommu-

nikációs fordulatait 

x 

Kezeli a speciális feladatok ellátása során adódó konfliktusokat x 

Kommunikál szervezeten belül és szervezeten kívül x 

Tájékoztatást nyújt a szakmai munkavégzése során felmerülő pa-

nasz kivizsgálásáról. 

x 

Tájékoztatást ad az ügyfeleknek x 

Együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal x 

Személyeket hallgat meg, feljegyzést készít x 

Jelentést tesz az intézkedései során használt eszköz és a kénysze-

rítő testi erő alkalmazásáról 

x 

Jegyzőkönyvet, összesített írásos beszámolót készít x 

Felismeri a kommunikációs zavarokat és alkalmazza a leküzdé-

sére szolgáló technikákat 

x 

Alkalmazza a magán és a hivatalos nyelvi kommunikációt x 

Használja és értelmezi a non verbális és metakommunikációs jel-

zéseket 

x 

Alkalmazza a stressz- és konfliktuskezelés alapvető módszereit x 

Felismeri az előítéletes megnyilatkozásokat, kezelésükben hasz-

nálja megszerzett ismereteit 

x 
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Az antiszociális magatartásformák kezelésében használja az asz-

szertív kommunikációt 

x 

Átlátja a kriminológia rendszerét, bűnmegelőzésben betöltött sze-

repét 

x 

SZAKMAI ISMERETEK  

A pszichológia fogalma, lelki jelenségek x 

A személyiség fogalma, jellemzői, kialakulása, fejlődését megha-

tározó tényezők. 

x 

A központi idegrendszerre, így a lelki jelenségekre is ható, azt 

károsító anyagok (dohány, alkohol, drog) 

x 

Az empátia és a türelem fejlesztése x 

A személyészlelés, a személyészlelési ítéletek pontosságának fej-

lesztése 

x 

Előítélet, az egyén és csoport viszonya x 

Az antiszociális magatartás észlelése x 

Az antiszociális magatartásformák x 

A deviancia fogalma, deviáns jelenségek x 

A szocializáció folyamata, szociális szerepek, a szereptanulás x 

Az érett személyiség jellemzői, önismeret x 

A kriminológia fogalma, tárgya, okok, megelőzés x 

A társadalom és az egyén viszonyai, társadalmi csoportok, konf-

liktusok, erőszak 

x 

A kisebbségek helyzete Magyarországon x 

A kommunikáció folyamata, jellemzői x 

A mindennapi kommunikáció és a rendvédelmi szervek kommu-

nikációjának asonlóságai és különbözőségei 

x 

A kommunikáció speciális szabályai x 

A tömegkommunikáció és a médiumok hatása a személyiség fej-

lődésére. 

x 

.Az asszertív kommunikáció jellemzői. x 

A rendvédelmi szervek csak intézkedéseikor felmerülő tipikus 

helyzetek, személyes reakciók, ezek elemzése. 

x 
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Kapcsolatfelvétel, üzenetváltás x 

A magán (személyes hangú) és hivatalos nyelvi kommunikáció 

jellemzői 

x 

A hivatalos szóbeli kommunikáció fejlesztése: nyilvános megnyi-

latkozás 

x 

A hivatalos témájú írásbeli kommunikáció fejlesztése: a hivatalos 

szöveg jellemzői. 

x 

A metakommunikáció jeleinek értelmezése x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

A társadalmi rétegeknek megfelelő sajátos kommunikáció alkal-

mazása 

x 

A konfliktushelyzetek felismerése, kezelése, x 

Kommunikációs zavarok megoldására alkalmas módszerek isme-

rete és alkalmazása 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Önfegyelem x 

Stressz tűrő képesség x 

Rugalmasság x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Empatikus készség x 

Adekvát metakommunikáció x 

Kommunikációs rugalmasság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Gyakorlatias feladatértelmezés x 

Helyzetfelismerés x 

Következtetési képesség x 
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36. Társadalomismeret és kommunikáció tantárgy 36 óra/-óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék-szakké-

pesítéshez kapcsolódik. 

 

36.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a pszichológiai, a szociológiai, a szociálpszichológiai alapfogalmakat, a 

személyiségfejlődés alapjait és a kriminológia alapvető szabályait. 

A tanulók gyakorlatban sajátítsák el a szóbeli kommunikáció alapvető szabályait, a metakom-

munikáció alkalmazását, ismerjék meg az önismereti és személyiségfejlesztő gyakorlatokat. 

 

36.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

36.3. Témakörök 

36.3.1. Pszichológiai alapismeret 

A pszichológia fogalma, lelki jelenségek. 

A pszichológia feladata. 

A központi idegrendszerre, így a lelki jelenségekre is ható, azt károsító anyagok (dohány, 

alkohol, drog). 

A személyiség fogalma, jellemzői. 

A személyiség kialakulása, fejlődését meghatározó tényezők. 

Személyiségtípusok. 

Az agresszív magatartás jellemzői, az indokolatlan agresszivitás. 

Az asszertív magatartás jellemzői. 

A tömegkommunikáció és a médiumok hatása a személyiség fejlődésére. 

 

36.3.2. Szociológiai és szociálpszichológiai alapismeretek 

A szociológia fogalma, tárgya; a társadalmi sokféleség. 

A társadalom és az egyén viszonyai. 

Társadalmi csoportok, konfliktusok, erőszak.  

Változás és állandóság a társadalomban (pl. globalizáció, migráció). A városok és falvak 

jellemzői. 

A kisebbségek helyzete Magyarországon. 
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A rendvédelmi szervek feladatai a társadalmi problémák kezelésében. 

A Szociálpszichológia fogalma, tárgya, területei.  

Az előítélet. 

Egyén és csoport viszonya.  

Pozitív és negatív attitűd. 

A magatartás fogalma, a legtipikusabb magatartásformák. 

Az antiszociális magatartásformák. 

A deviancia fogalma, deviáns jelenségek. 

 

36.3.3. Kriminológia 

A kriminológia fogalma, tárgya.  

A bűnözés fogalma, kialakulásának tényezői.  

A bűnözés szerkezete, az áldozatok szerepe a bűncselekmény megvalósulásában. 

 

36.3.4. A szóbeli kommunikáció alapismeretei 

A kommunikáció folyamata, jellemzői.  

A kommunikációs zajok. 

A hiteles kommunikáció jellemzői. 

Kapcsolatteremtő és bizalomjátékok. 

Kapcsolatfelvétel, üzenetváltás. 

A magán (személyes hangú) és hivatalos nyelvi kommunikáció jellemzői. 

A hivatalos szóbeli kommunikáció fejlesztése: nyilvános megnyilatkozás. 

 

36.3.5. Metakommunikációs ismeretek  

A testbeszéd helye és szerepe a kommunikációban. 

A metakommunikáció jeleinek értelmezése. 

A test, mint kommunikációs eszköz, testbeszéd gyakorlatok. 

Térhasználat fejlesztése, a helyes térköz megválasztása.  

Különböző élethelyzetek-szerepek megjelenítése gesztus, mimika, testtartás segítségével, 

felismerésük.  

A kommunikációs zavarok leküzdésére szolgáló gyakorlatok (példák gyűjtése, megfigyelé-

sek, analizálások, egyéni és csoportos szituációs játékok). 

 

36.3.6. Önismeret fejlesztése 
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Önismeret és énkép- a társadalom, a környezet elvárásai és a saját célok összhangja.  

Élethelyzetek, reakciók, a tudatos életvezetés képessége - reális jövőkép. 

Az önismeret – önértékelés – önbecsülés. 

A siker, az elismerés és a kudarc megélése. 

Az extrovertált és introvertált személyiség jellemzői.  

Önismeretet és személyiséget fejlesztő gyakorlatok és játékok.  

A csoport és egyén kapcsolatának nyitottabbá tétele, egymás elfogadásának erősítése játékos 

formában, az egészséges versenyszellem erősítése (activity, tabu, stb.). 

 

36.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, tréning megtartására alkalmas tanterem 

 

36.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11632-16 azonosító számú 

Közszolgálati ügyintéző alapfeladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11632-16 azonosító számú Közszolgálati ügyintéző alapfeladatok megnevezésű szakmai követel-

ménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK     

Ismeri a közigazgatási eljárás alapelveit és folyamatát x x   

Szakszerűen kommunikál x x x x 

Ügyféltípusokat kezel x x   

Jogszerűen jár el az ügyek kezelése során x x   

Kérelmet kezel x x   

Ismeri a hatósági döntésfolyamatokat x x   

Ügyfélszolgálat során etikusan jár el x x   

Ismeri a konfliktus- és stresszkezelés módszereit x x   

Ügyintézést, eljárást folytat le különböző ügyek kap-

csán 

x 
x   

Ismeri a jogi alapfogalmakat és a jogalkotás alapjait    x  

Ismeri az Alaptörvény rendelkezéseit, az állampolgár-

ságra vonatkozó szabályokat  

 
 

x  

Ismeri az emberi jogi alapnormákat és a polgári jog 

alapjait 

 
 

x  

Elsajátítja a büntetőjog általános rendelkezéseit, és az 

egyes bűncselekményekre vonatkozó különös szabá-

lyokat  

 

 

x  

Ismeri a szabálysértések általános fogalmait, rendsze-

rét és a szabálysértésekre vonatkozó különös szabályo-

kat  

 

 

x  

Alkalmazza a bűncselekményen, szabálysértésen tet-

ten ért személy elfogására vonatkozó szabályokat 

 
 

 x 
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Beazonosítja és elhatárolja a bűncselekményeket és a 

szabálysértéseket  

 
 

 x 

Bűncselekmény vagy szabálysértés megelőzésére, 

megszakítására, felderítésére hasznosítja az elsajátított 

tudását  

 

 

 x 

Ismeri a szabálysértési eljárás általános szabályait és a 

jogorvoslati lehetőségeket. 

 
 

 x 

Rendelkezik a helyszínbírságolásra vonatkozó ismere-

tekkel. 

 
 

 x 

Ismeri a közigazgatás felépítését, működését, szerve-

zetrendszerének sajátosságait 

 
 

x  

Tudja a közigazgatási hatósági eljárás alapvető szabá-

lyait 

 
 

x  

Ismeri a közszolgálat jellemzőit, a közigazgatási jogvi-

szony elemeit  

 
 

x  

Alkalmazza a tevékenységére közvetlenül, avagy köz-

vetett módon vonatkozó jogszabályokat  

 
 

x  

Ismeri a feladathoz kapcsolódó munkavédelmi, tűz és 

környezetvédelmi előírásokat 

 
 

x  

Ismeri a közigazgatási szervezetek felépítését és sajá-

tosságait 

 
 

 x 

Ismeri az Európai Unió történetét, felépítését, célját    x 

Alkalmazza az információbiztonság és adatvédelem 

szabályait 

 
 

 x 

Ismeri a közigazgatási eljárás alapelveit és folyamatát    x 

SZAKMAI ISMERETEK     

A kérelem és az általános eljárási szabályok x x x  

A hatósági döntéshozatal és döntésfajták x x x  

Jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárásban x x x  

Végrehajtás a közigazgatási hatósági eljárásban x x x  

Etikus ügyfélszolgálat, önismeret, kommunikáció x x x  

Ügyféltípusok, ügyfélkezelés x x x  
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Konfliktuskezelés, stresszkezelés x x x  

A kormányablakok működése, feladatai, hatáskörei x x  x 

A kormányablak ügyintéző feladatai x x  x 

Jogi alapismertek   x  

Az állam fogalma, kialakulása, rendeltetése, az alkot-

mányjog alapfogalmai 

 
 

 x 

Magyarország Alaptörvényének célja, szerkezete, 

alapelvei 

 
 

 x 

Az emberi jogok, nemzetközi jog és a diplomáciai 

mentesség szabályai 

 
 

 x 

Polgári jogi alapismeretek    x 

Büntetőjogi alapismeretek   x  

A katonákra vonatkozó rendelkezések   x  

Egyes bűncselekményekre vonatkozó szabályok   x  

Büntetőeljárás jogi alapismeretek   x  

A kriminalisztika alapfogalmai   x  

A szabálysértési alapismeretek   x  

A szabálysértési eljárás   x  

Szabálysértésekre vonatkozó különös szabályok   x  

Az intézkedési jogosultságok terjedelme és a kénysze-

rítő eszközök használatának szabályai 

 
 

x  

A lőfegyverek használatára és kezelésére vonatkozó 

jogszabályok 

 
 

 x 

Polgárőr alapismeretek    x 

Közigazgatás fogalma, felépítése, szervezetrendszere 

és működése 

 
 

 x 

A közszolgálati tisztviselő magatartására vonatkozó 

szabályok, etikai kódex 

 
 

 x 

A közszolgálat jellemzői    x 

A közigazgatási jogviszony    x 

Az ügykezelőkre vonatkozó szabályok és rendelkezé-

sek 

 
 

 x 
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-

nos szabályai 

 
 

 x 

Munkavédelemről szóló törvény    x 

Közigazgatási és jogi alapismeretek    x 

Európai uniós alapismeretek   x  

Közigazgatási szervezetek felépítése, sajátosságai   x  

Nemzetpolitika fogalma, jellemzői   x  

Információbiztonság és adatvédelem   x  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-

nos szabályairól szóló törvény és a szakigazgatási nor-

mák egymáshoz való viszonya, a közigazgatási eljárás-

jogi szabályozás rendszere 

 

 

x  

A közigazgatási eljárás alapelvei és a közigazgatási ha-

tósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló törvény hatálya 

 

 

x  

A kérelem és az általános eljárási szabályok   x  

A hatósági döntéshozatal és döntésfajták    x 

Jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárásban    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     

Kommunikációs készség x x  x 

Szakmai szövegértés x x   

Irodai szoftverek használata x x   

Jogszabályok értelmezése alkalmazása x x  x 

Olvasott szakmai szöveg megértése   x  

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése   x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség   x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     

Felelősségtudat x x x x 

Precizitás x x x x 

Türelmesség x x x x 

Önfegyelem   x  
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Kitartás   x  

Megbízhatóság    x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     

Kommunikációs rugalmasság x x  x 

Kapcsolatteremtő készség x x  x 

Empatikus készség   x  

Közérthetőség   x  

Kompromisszum készség   x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     

Rendszerező képesség x x  x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x  

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)   x  

Helyzetfelismerés   x  

Rendszerben való gondolkodás    x 

 

37. Közszolgálati ügyintézői ismeretek tantárgy 186 óra/186 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

37.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók sajátítsák el a kormányablak ügyintéző munkájához szükséges ügyfélkezelési ismere-

teket. Ismerjék meg a kormányablak ügyintéző gyakorlati feladatait, az elektronikus ügyintézés 

sajátosságait, és a hatósági ügyintézés menetét az egyedi ügyek tekintetében. Ismerjék meg a 

kormányablak ügyintéző feladatait, az elektronikus ügyintézés sajátosságait, és a hatósági ügy-

intézés menetét az egyedi ügyek tekintetében. 

 

37.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

37.3. Témakörök 

37.3.1. Kormányablak ügyintézői ismeretek 

Közigazgatási alapismeretek. 

Európai uniós alapismeretek. 

Nemzetpolitika fogalma, jellemzői. 
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Információbiztonság és adatvédelmi alapismeretek. 

Közigazgatás felépítése és működése.  

Az igazgatás és a közigazgatás fogalma.  

A közigazgatás feladata, funkciói.  

A közigazgatás tevékenységi fajtái.  

A közigazgatás szervezetrendszere és sajátosságai, az államigazgatás, önkormányzati igaz-

gatás. 

 

A központi államigazgatási szervek szervezete és működése.  

A Kormány szerepe, szervezet, működése.  

Kormánybizottságok (és egyéb, a kormány munkáját segítő szervek) 

A minisztérium feladata és szervezete.  

Az államigazgatás területi, helyi szerveinek szervezete és működése.  

Az államigazgatási szervek feladat- és hatáskörére vonatkozó főbb szabályok.  

Autonóm államigazgatási szervek, a kormányhivatalok, a központi hivatalok, a rendvédelmi 

szervek és az önálló szabályozó szervek. 

A kormányhivatalok 

A kormányhivatalok szervezete. 

A kormányhivatal feladatai. 

 

Az önkormányzatiság lényege.  

Az önkormányzatok szervezetének és működésének főbb szabályai.  

A helyi önkormányzatok típusai. 

A helyi önkormányzatok egymás közötti kapcsolatai. 

A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre. 

A helyi rendészeti és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok. 

A területi (megyei) önkormányzatok feladatai. 

A települési önkormányzatok szervezete és működésének alapvető szabályai. 

A települési önkormányzatok szervezete. 

A települési önkormányzatok működése. 

A helyi önkormányzatok és az egyéb állami szervek kapcsolatának főbb elemei. 

 

A közigazgatás személyzeti rendszere. 
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A közszolgálat jellemzői. 

Közszolgálati etika és integritás. 

A közigazgatási jogviszony.  

Az ügykezelőkre vonatkozó szabályok és rendelkezések. 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és a 

szakigazgatási normák egymáshoz való viszonya, a közigazgatási eljárásjogi szabályozás 

rendszere. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szemé-

lyi, területi és időbeli hatálya.  

A hatósági jogalkalmazás fogalma. 

A hatósági cselekmények fontosabb típusai. 

A hatósági ügy és az ügyfél fogalma.  

Az eljáró hatóságok köre.  

A közigazgatási eljárás szakaszai, azok célja és rendeltetése.  

Az elsőfokú eljárás szabályai.  

A kérelem és az általános eljárási szabályok. 

A hatósági döntéshozatal és döntésfajták. 

Jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárásban. 

A fellebbezésre vonatkozó főbb szabályok.  

A közigazgatási végrehajtás rendeltetése. 

Végrehajtás a közigazgatási hatósági eljárásban. 

A Kormányablakok működésének, feladatainak, hatásköreinek áttekintése.  

Kormányablak ügyintézői feladatok. 

Okmányirodai ügykörök. 

 

37.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, informatika terem. 

 

37.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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38. Közszolgálati ügyintézői gyakorlat tantárgy 109 óra/117 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

38.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a hiteles és hatékony írásbeli és szakmai kommunikáció szabályait, va-

lamint a rendvédelmi szervek feladatellátásához szükséges gyakorlati ismereteket.  A tanulók 

sajátítsák el a speciális rendvédelmi kommunikáció szabályait, a konfliktus- és stressz-kezelési 

technikákat. Sajátítsák el a feladatellátásához nélkülözhetetlen személyes, társas és szakmai 

kompetenciákat. Sajátítsák el a kormányablak ügyintéző munkájához szükséges ügyfélkezelési 

ismereteket. Ismerjék meg a kormányablak ügyintéző gyakorlati feladatait, az elektronikus ügy-

intézés sajátosságait, és a hatósági ügyintézés menetét az egyedi ügyek tekintetében. 

 

38.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

38.3. Témakörök 

38.3.1. Szakmai kommunikációt fejlesztő gyakorlatok 

A mindennapi kommunikáció és a rendvédelmi szervek kommunikációjának hasonlóságai 

és különbözőségei. 

A kommunikáció speciális szabályai. 

A rendvédelmi szervek csak intézkedéseikor felmerülő tipikus helyzetek, személyes reak-

ciók, ezek elemzése. 

Konfliktuskezelés módszerei, azok alkalmazása. 

A kommunikációs zavarok felismerése és a leküzdésére szolgáló technikák alkalmazása. 

A non verbális és metakommunikációs jelzések értelmezése, azokra történő reagálás. 

Az előítéletes megnyilatkozások felismerése, kezelésükre a megszerzett ismeretek alkalma-

zása. 

Az antiszociális magatartásformák felismerése, kezelésükre az asszertív kommunikáció al-

kalmazása. 

Stresszkezelési technikák megismerése és alkalmazása. 

 

38.3.2. Feladatellátásához nélkülözhetetlen személyes, társas és szakmai kompetenciák 

fejlesztése 

Figyelemösszpontosítást fejlesztő gyakorlatok, a gyors reakció, a rögtönzés.  
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Disputa: vita szervezése.  

A kapcsolatok mélyítése: a figyelmes hallgatás, a segítő beszélgetés. 

Az együttműködés – a kooperáció fejlesztését segítő gyakorlatok, a képesség fejlesztését 

segítő játékok. 

Az empátia és a türelem fejlesztése. 

A személyészlelés, a személyészlelési ítéletek pontosságának fejlesztése.  

Az antiszociális magatartás észlelése. 

Komplex gyakorlat: adott szituáció (rendőri intézkedés) „mintha” megélése. 

 

38.3.3. Kormányablak ügyintéző gyakorlati ismeretek 

Ügyfélszolgálati készségfejlesztés. 

Etikus ügyfélszolgálat, önismeret, kommunikáció. 

Ügyféltípusok, ügyfélkezelés. 

Konfliktusok, interkulturális konfliktusok, interkulturális érzékenyítés. 

Konfliktuskezelés, stresszkezelés. 

Fogyatékkal élőkkel történő bánásmód. 

Az elektronikus ügyintézés alapjai. 

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások. 

A kormányablak ügyintézői feladatok ügymenetének gyakorlása. 

Okmányirodai ügykörök gyakorlása. 

 

38.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, informatika terem. 

 

38.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

39. Jogi ismeretek I. tantárgy 36 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

39.1. A tantárgy tanításának célja 
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A tanulók ismerjék meg a jogi alapokkal kapcsolatos fogalmakat és a jogalkotás alapjait. Ismer-

jék meg az Alaptörvény rendelkezéseit, az állampolgárságra vonatkozó szabályokat, az emberi 

jogi alapnormákat, a polgári jog alapjait, a polgárőr alapismereteket és a kriminalisztika alapfo-

galmait, eszközeit, módszereit. 

39.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

39.3. Témakörök 

39.3.1. Jogi alapismeretek  

Normák, értékek, erkölcsi szabályok, társadalmi szabályok, mint az emberi együttélés alap-

jai. 

A jog kialakulása, szerkezete.  

A jogi norma fogalma, jellemzői. 

A jogkövetkezmény fajtái: joghatás, szankció.  

A jogalkotás jellemzői, fajtái, szervei, szakaszai, folyamata.  

A jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök. 

A jogszabályok érvényessége és hatálya.  

A jogalkalmazás fogalma, szakaszai, fajtái 

 

39.3.2. Állam-, alkotmány-, nemzetközi jogi, és munkavédelmi alapismeretek 

Az állam fogalma, kialakulása, rendeltetése.  

Az alkotmányjog alapfogalmai.  

Az alkotmányosság fogalma és követelményei.  

Magyarország Alaptörvényének célja, szerkezete, alapelvei.  

Az emberi jogok érvényesülésének sajátosságai a rendvédelmi szervek munkájában. A nem-

zetközi jog fogalma, alapelvei, szerepe.  

A diplomáciai mentesség fogalma, a diplomáciai és személyes mentességet élvező szemé-

lyekre vonatkozó nemzetközi jogi rendelkezések.  

Magyarország és az Európai Unió.  

A humanitárius jog alapvető rendelkezései. 

A Munkavédelmi törvény alapvető szabályai. 

 

39.3.3. Polgári jog alapjai 

A polgári jog fogalma.  

A Polgári Törvénykönyv szerkezete.  
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A polgári jog alapelvei.  

A személy fogalma.  

Jogképesség, cselekvőképesség fogalma, az ember cselekvőképessége.  

A személyhez fűződő jogok sérelmének esetei.  

A személyhez fűződő jogok védelmének polgári jogi eszközei.  

A szerződés fogalma.  

A tulajdonjog alanya, tárgya és tartalma.  

A birtok, a birtok fajtái. 

Polgárőr alapismeretek, a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló tör-

vény, a polgárőr szervezetek típusai, a polgárőr szolgálatellátásának feltételei, továbbá sza-

bályai 

 

39.3.4. Kriminalisztika 

A kriminalisztika fogalma, tárgya, felosztása.  

A krimináltechnika fogalma, rendszere.  

A büntetőeljárási cselekményekkel kapcsolatos krimináltaktikai ajánlások és módszerek. 

 

39.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem. 

 

39.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

40. Jogi ismeretek II. tantárgy 62 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

40.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a szabálysértési alapfogalmakat, az egyes bűncselekmények és szabály-

sértések főbb jellemzőit. Ismerjék meg a helyszínbírságra vonatkozó általános szabályokat. A 

tanulók ismerjék meg a büntetőjog általános részének rendelkezéseit, a büntetőeljárás és a bün-

tetés - végrehajtási jog alapjait. Sajátítsák el a közigazgatási alapismereteket és ismerjék meg a 

közigazgatási hatósági eljárás főbb szabályait. A tanulók ismerjék meg a hiteles és hatékony 
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írásbeli és szakmai kommunikáció szabályait, valamint a rendvédelmi szervek feladatellátásához 

szükséges gyakorlati ismereteket. A tanulók sajátítsák el a speciális rendvédelmi kommunikáció 

szabályait, a konfliktus- és stressz-kezelési technikákat. Sajátítsák el a feladatellátásához nélkü-

lözhetetlen személyes, társas és szakmai kompetenciákat. 

 

40.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

40.3. Témakörök 

40.3.1. Szabálysértési ismeretek 

Szabálysértési alapismeretek 

A helyszínbírságra és egyes szabálysértésekre vonatkozó ismeretek. 

Helyszíni bírságra vonatkozó általános szabályok. A helyszíni bírság kiszabására jogosultak 

köre. A helyszíni bírságolás alkalmazásának feltételei, kizáró okok. A helyszíni bírság ösz-

szege. A helyszíni bírságolás gyakorlati végrehajtása. Szabálysértések. Rendzavarás. Garáz-

daság. Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése. Veszélyes fenyegetés. A tulajdon 

elleni szabálysértés. Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kap-

csolatos szabálysértés. Lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés. Koldulás. Csendháborítás. 

Köztisztasági szabálysértés. Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával. Kábító-

szer-rendészeti szabálysértés. Szeszesital-árusítás, - kiszolgálás,- és fogyasztás tilalmának 

megszegése. A kitiltás, illetve az eltiltás szabályainak megszegése. Tiltott fürdés. Személy-

azonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése. Külföldiek rendészetével 

kapcsolatos szabálysértés. Ittas vezetés. Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése. 

A közúti közlekedés rendjének megzavarása. Engedély nélküli vezetés. Érvénytelen ható-

sági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés. Vasúti átjárón áthaladás szabályainak meg-

sértése. Versenytárs utánzása. 

 

40.3.2. Büntetőjog általános rész 

A büntetőjog fogalma, meghatározása tágabb és szűkebb értelemben. 

A büntetőjog részei.  

A büntetőjog alapelvei.  

A büntetőjog jogforrásai.  

A Büntető Törvénykönyv (Btk.) szerkezete.  

A Btk. időbeli, területi és személyi hatálya.  

A bűncselekmény fogalma, súly szerinti felosztása.  
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A bűncselekmény elkövetői, megvalósulási szakaszai.  

Általános törvényi tényállás szerkezete, elemei.  

Büntethetőségi akadályok rendszere.  

A katonákra vonatkozó rendelkezések. 

 

40.3.3. Büntetőjog különös rész 

Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények. Emberölés. Erős felindulásban 

elkövetett emberölés. Testi sértés. Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. Segítség-

nyújtás elmulasztása. Kényszerítés, személyi szabadság megsértése. Magánlaksértés. Ma-

gántitok megsértése. Rágalmazás. Becsületsértés. Közlekedési bűncselekmények. Közúti 

baleset okozása. Járművezetés ittas vagy bódult állapotban. Cserbenhagyás. Az igazságszol-

gáltatás elleni bűncselekmények. Hamis vád. Hatóság félrevezetése. Hamis tanúzás, hamis 

tanúzásra felhívás. Bűnpártolás. Hivatali bűncselekmények. Bántalmazás hivatalos eljárás-

ban. Kényszervallatás. A hivatalos személy elleni bűncselekmények. Vesztegetés. A közbiz-

tonság elleni bűncselekmények. Terrorcselekmény. Közveszély okozása. Közérdekű üzem 

működésének megzavarása. Robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés. Lőfegyver-

rel vagy lőszerrel visszaélés. Állatkínzás. Közveszéllyel fenyegetés. Garázdaság. Közokirat-

hamisítás. Kábítószer birtoklása. A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Rablás. Ki-

fosztás. Zsarolás. Önbíráskodás. A vagyon elleni bűncselekmények. Lopás. Sikkasztás. Csa-

lás. Rongálás. Jogtalan elsajátítás. Orgazdaság. Jármű önkényes elvétele. 

 

40.3.4. Büntető-eljárásjogi és büntetés-végrehajtási ismeretek 

A büntető-eljárásjog fogalma, alapelvei. 

A büntetőügyekben eljáró hatóságok. 

Hatáskör, illetékesség, kizárás. 

A büntető-eljárásalanyai. 

A bizonyítás, célja, tárgy, eszközei. 

A tanú és a gyanúsított kihallgatása. 

Kényszerintézkedések 

A büntető-eljárás szakaszai. 

A büntetés-végrehajtási jog alapjai, a büntetés-végrehajtás célja, feladata, az elítéltek rein-

tegrációja, a reintegrációs őrizet szabályai, az elítéltek jogai, azok korlátozása, szünetelése, 
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kötelezettségeik, A büntetés-végrehajtás adatkezelése. A büntetések végrehajtása, a végre-

hajtás fokozatai. A büntetés-végrehajtás intézményei. 

 

40.3.5. Speciális kommunikációs ismeretek 

Kommunikál szervezeten belül és szervezeten kívül. 

Tájékoztatást nyújt a szakmai munkavégzése során felmerülő panasz kivizsgálásáról. 

Tájékoztatást ad az ügyfeleknek. 

Együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal. 

Személyeket hallgat meg. 

Személyek meghallgatásáról jegyzőkönyvet készít. 

Jelentést tesz az intézkedései során használt eszköz és a kényszerítő testi erő alkalmazásáról. 

Jegyzőkönyvet, összesített írásos beszámolót készít. 

Írásban is alkalmazza a magán és a hivatalos nyelvi kommunikációt. 

A hivatalos témájú írásbeli kommunikáció fejlesztése: a hivatalos szöveg jellemzői. 

 

40.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem. 

 

40.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11654-16 azonosító számú 

Rendvédelmi jog és közigazgatás 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11654-16 azonosító számú Rendvédelmi jog és közigazgatás megnevezésű szakmai követelmény-

modulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

 

Jo
g
i 

is
m

er
et

ek
 I

. 

FELADATOK  

Ismeri a jogi alapfogalmakat és a jogalkotás alapjait  x 

Ismeri az Alaptörvény rendelkezéseit, az állampolgárságra vonat-

kozó szabályokat  

x 

Ismeri az emberi jogi alapnormákat és a polgári jog alapjait x 

Elsajátítja a büntetőjog általános rendelkezéseit, és az egyes bűn-

cselekményekre vonatkozó különös szabályokat  

x 

Ismeri a szabálysértések általános fogalmait, rendszerét és a sza-

bálysértésekre vonatkozó különös szabályokat  

x 

Ismeri a közigazgatás felépítését, működését, szervezetrendszeré-

nek sajátosságait 

x 

Tudja a közigazgatási hatósági eljárás alapvető szabályait x 

Ismeri a közszolgálat jellemzőit, a közigazgatási jogviszony ele-

meit  

x 

Alkalmazza a tevékenységére közvetlenül, avagy közvetett módon 

vonatkozó jogszabályokat  

x 

Ismeri a feladathoz kapcsolódó munkavédelmi, tűz és környezet-

védelmi előírásokat 

x 

SZAKMAI ISMERETEK  

Jogi alapismertek x 

Az állam fogalma, kialakulása, rendeltetése, az alkotmányjog alap-

fogalmai 

x 

Magyarország Alaptörvényének célja, szerkezete, alapelvei x 

Az emberi jogok, nemzetközi jog és a diplomáciai mentesség sza-

bályai 

x 



Az Arany János Református Gimnázium Pedagógiai Programja 

316 

 

Polgári jogi alapismeretek x 

Büntetőjogi alapismeretek x 

A katonákra vonatkozó rendelkezések x 

A kriminalisztika alapfogalmai x 

A lőfegyverek használatára és kezelésére vonatkozó jogszabályok x 

Polgárőr alapismeretek x 

Közigazgatás fogalma, felépítése, szervezetrendszere és működése x 

A közszolgálati tisztviselő magatartására vonatkozó szabályok, eti-

kai kódex 

x 

A közszolgálat jellemzői x 

A közigazgatási jogviszony x 

Az ügykezelőkre vonatkozó szabályok és rendelkezések x 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai x 

Munkavédelemről szóló törvény x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Önfegyelem x 

Kitartás x 

Türelmesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Empatikus készség x 

Közérthetőség x 

Kompromisszum készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) x 

Helyzetfelismerés x 

Rendszerben való gondolkodás x 
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Rendszerező képesség x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x 

 

41. Jogi ismeretek I. tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék-szakké-

pesítéshez kapcsolódik. 

 

41.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a jogi alapokkal kapcsolatos fogalmakat és a jogalkotás alapjait. Ismer-

jék meg az Alaptörvény rendelkezéseit, az állampolgárságra vonatkozó szabályokat, az emberi 

jogi alapnormákat, a polgári jog alapjait, a polgárőr alapismereteket és a kriminalisztika alapfo-

galmait, eszközeit, módszereit. 

 

41.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Jogi ismeretek I. tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11632-16 

azonosító számú Közszolgálati ügyintéző alapfeladatok megnevezésű szakmai követelménymo-

dulhoz tartozó Jogi ismeretek I. tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 

 

41.3. Témakörök 

41.3.1. Jogi alapismeretek 

 

41.3.2. Állam-, alkotmány-, nemzetközi jogi, és munkavédelmi alapismeretek 

 

41.3.3. Polgári jog alapjai 

 

41.3.4. Kriminalisztika 

 

41.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

41.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11552-16 azonosító számú 

Önvédelem és intézkedéstaktika 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11552-16 azonosító számú Önvédelem és intézkedéstaktika megnevezésű szakmai követelmény-

modulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK     

Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, ön-

védelmi alapismereteit, végrehajtja az éves fizikai 

felméréseket 

x    

Légpuska lőgyakorlatot teljesít  x   

Ismeri és betartja a fegyverek és lőszerek haszná-

latával és tárolásával kapcsolatos előírásokat 

 x   

Rendészettechnikai eszközöket kezel, alkalmaz  x   

Személy- és tárgyleírást végez   x  

Szolgálat ellátása gyakorlása során a társ tevé-

kenységét biztosítja 

   x 

Testi kényszert, bilincset, vegyi eszköz, rendőrbot, 

alkalmazását gyakorolja. 

  x  

Biztosítási feladatokat gyakorol közlekedési bal-

eset, bűncselekmény, rendkívüli esemény, rendez-

vény szimulált helyszínén 

   x 

Feltartóztatja az intézkedés alá vont személyeket, 

átvizsgálja a ruházatot, csomagot, járművet 

   x 

Felvilágosítást, tájékoztatást kér és ad, igazoltat, 

okmányokat ellenőriz, adatot, nyílt információt 

gyűjt és ellenőriz 

   x 

Fokozott ellenőrzést gyakorol, ellenőrzi a kijelölt 

helyeket, meghatározott személyeket 

   x 
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Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy 

utasításra, melynek során betartja a jogszerűség, 

szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság 

és eredményesség követelményeit 

   x 

Intézkedést gyakorol személyi sérüléssel nem járó 

balesetnél 

  x  

Közúti ellenőrzést, személyazonosítást, speciális 

(Schengen) nyilvántartásokban történő ellenőrzést 

gyakorol 

  x  

Úti okmányok ellenőrzését, kezelését gyakorolja, 

felismeri az ezekkel kapcsolatos jogsértő cselek-

ményeket 

  x  

Közveszély esetén a szakmai szabályok szerint in-

tézkedik 

  x  

SZAKMAI ISMERETEK     

Az életkorhoz igazodó fizikai állóképesség fej-

lesztéséhez szükséges feltételek ismertetése 

x    

Felvilágosítás a sérülésveszélyről, a tiltó és bizton-

sági rendszabályok 

x    

Az önvédelem, közelharc meghatározása x    

Önvédelmi alapismeretek x    

Az intézkedések végrehajtásának jogi alapjai   x x 

Az intézkedések gyakorlati végrehajtása    x 

Kommunikáció az intézkedés alá vont személlyel    x 

Az intézkedő állás helyes alkalmazása; az intéz-

kedő állás céljának (stabilitás, lágy részek véd-

elme, a kisebb támadható felület) érvényesítése 

   x 

A testi kényszer alaptechnikái.    x 

Az alkohol, kábítószer és valamilyen pszichotrop 

anyag hatása alatt álló személlyel szembeni intéz-

kedés veszélyei és következményei. 

   x 

Lövészeti alapismeretek.  x   
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK     

Rendvédelmi technikai eszközök, egyéni alapfel-

szerelések kezelése, használata 

x x x x 

Kényszerítő eszközök felismerése, megkülönböz-

tetése 

x x x x 

Önvédelmi fogások alkalmazása x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     

Önfegyelem x x x x 

Elhivatottság, elkötelezettség x x x x 

Megbízhatóság x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     

Empatikus készség x x x x 

Konfliktus megoldó készség x x x x 

Kommunikációs rugalmasság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x x 

Körültekintés, elővigyázatosság x x x x 

Helyzetfelismerés x x x x 

 

42. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat I. tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

42.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a fizikai erőnlét fejlesztésének, az önvédelmi ismereteknek és légfegyver 

lövészetnek az alapjait. A tanulók ismerjék meg a fizikai erőnlét fejlesztésének, az önvédelmi 

ismereteknek és légfegyver lövészetnek az alapjait. 

 

42.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

42.3. Témakörök 

42.3.1. Fizikai erőnlét fejlesztése 
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Az életkorhoz igazodó fizikai állóképesség fejlesztéséhez szükséges feltételek ismertetése. 

Az egészséges életmód elvei, a rendszeres testedzés emberi szervezetre gyakorolt hatásai, 

valamint a rendszeres és egészséges táplálkozás szerepe a fizikai teljesítőképesség fokozá-

sához. 

Általános erősítő jellegű gimnasztika során saját testsúllyal és a társ testsúlyával végrehajtott 

gyakorlatok. 

Felvilágosítás a sérülésveszélyről, a tiltó és biztonsági rendszabályok. 

A saját testsúllyal és társsal végrehajtandó feladatok.  

Aerob gyakorlatok végrehajtása a rövid-, a közép- és a hosszútávfutások nagy ismétlésszám-

ban. 

 

42.3.2. Önvédelmi alapismeretek I. 

Az önvédelem, közelharc meghatározása, hivatalos rendészeti eljárásban való alkalmazásá-

nak lényege. 

Az önvédelemi-közelharc pszichológiájának és anatómiájának jellemzése.  

Az emberi test sérülékeny és érzékeny pontjai.  

Önvédelmi alapismeretek: védekezés, támadás, fizikai törvényszerűségek ismeretének jelen-

tősége az önvédelemben. 

Állandó gyakorlatok. futás, esések és dobástechnikák, egyenes irányú ütés fejre és védése, 

egyenes irányú döfés és védése.  

Ütések, rúgások és azok védése, hárítása. 

 

42.3.3. Önvédelmi fogások gyakorlása, rögzítése 

Állandó gyakorlatok: bemelegítés, gurulások, esések, alapütések, alap rúgások. Esés és do-

bástechnikák rögzítése, gyakorlása: gurulás előre, jobbra, balra, hátra, helyezkedés a talajon; 

csúsztatott esés jobbra, balra, hátra; zuhanás (esés) társon át jobbra, balra, hátra; csuklódo-

bás; külső gáncsdobás; csípődobások; kitérések a támadási irányból; bot támadás és védései; 

egyenes irányú ütés fejre és védése, egyenes irányú döfés és védése. 

Önvédelmi elemek rögzítése, gyakorlása.  

Ütések, rúgások rögzítése, gyakorlása.  

Védések rögzítése, gyakorlása.  

A testi kényszer alaptechnikái. 

Eszközös és eszköz nélküli támadások hárítása társsal. 
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42.3.4. Fegyvertechnikai és lövészeti alapismeretek 

Légfegyverek megjelenése, helye a lőfegyverek körében, fajtái, működésük, szálpuskák jel-

lemzése. 

A légfegyverek működési mechanizmusuk alapján történő csoportosítása. 

A légfegyverek kalibere, lövedék típusok. 

Lövészeti alapismeretek. 

Célzás csapott célgömbbel. 

A lövés közben elkövethető célzási hibák; a célzást támogató légzéstechnika. 

A pontos találat eléréshez alkalmazható módszerek.  

A pontos lövés feltételei; a lövés pontosságát befolyásoló tényezők.  

Az irányzék beállítás szerepe. 

A lőgyakorlaton elhangzó jellemző vezényszavak és utasítások.  

A fegyver ellenőrzése a lőgyakorlat befejezése után. 

Lőgyakorlat végrehajtása, álló helyzetből légpuska céllapra és bukó célra 

 

42.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, iskolaudvar, Tornaterem, sportpálya, lőtér, a légfegyver lövészethez biztonságosan 

elkülöníthető terület. 

 

42.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

43. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat II. tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

43.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a fizikai erőnlét továbbfejlesztésének lehetőségeit. Önvédelmi és közel-

harc ismereteiket mélyítsék el, gyakorolják a már elsajátított technikákat. Ismerkedjenek meg a 

kiskaliberű tűzfegyverekkel. A tanulók kezdjék meg a felkészülést a rendvédelmi szervek fizikai 

alkalmassági követelményeire. 
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43.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

43.3. Témakörök 

43.3.1. Önvédelem és közelharc  

Rendszeresen ismételt bemelegítő - bevezető gyakorlatok: futás, lazítás, nyújtás; gurulások, 

esések, alap ütések és alap rúgások. 

Esés- és dobásgyakorlatok.  

Bot támadás és védése. 

Önvédelem: hajfogás, nyakfogás, csuklófogás. 

Ütések: egyenes ütések; köríves ütések. 

Védések: fej, test, altest védése. 

Rúgások: rúgások térddel, térdre, lábszárra, gyomorra; egyenes ütés védése 

 

43.3.2. Önvédelem és közelharc fogások gyakorlása  

Rendszeresen ismételt bemelegítő - bevezető gyakorlatok: futás, lazítás, nyújtás; gurulások, 

esések, alap ütések és alap rúgások. 

A tanult esések és dobások gyakorlása, elmélyítése  

A tanult bot támadás-védések gyakorlása, elmélyítése. 

A tanult önvédelmi fogások gyakorlása, elmélyítése.  

Ütések, védések, rúgások tanult fogásainak gyakorlása, elmélyítése. 

 

43.3.3. A fizikai alkalmassági követelményekre felkészülés. 

A rendvédelmi szervek fizikai alkalmassági követelményei gyakorlatainak ismertetése. 

A gyakorlatok szabályos végrehajtásának és a gyakorlatokra történő hatékony felkészülés 

módjának ismertetése (fekvőtámaszban végrehajtott karhajlítás-nyújtás, felülés, fekve nyo-

más). 

Fekvőtámaszban végrehajtott karhajlítás-nyújtás.  

Felülés, fekve nyomás.  

A feladatok végrehajtásához szükséges erőnlét fejlesztésére rávezető és erősítő gyakorlatok 

végrehajtása. 

 

43.3.4. Lövészeti alapismeretek - a kiskaliberű tűzfegyverek 

A kiskaliberű tűzfegyverek fajtái, működésük. 

Az egylövetű kispuska fő részei, jellemző műszaki adatai, működése. 

Az ismétlő rendszerű kispuska fő részei, jellemző műszaki adatai, működése. 



Az Arany János Református Gimnázium Pedagógiai Programja 

326 

 

A félautomata rendszerű kiskaliberű tűzfegyverek fő részei, jellemző műszaki adatai, műkö-

désük. 

Lövészeti alapismeretek. 

A lövés leadása; a pontos lövés leadását meghatározó feltételek, befolyásoló szubjektív és 

objektív tényezők. 

A célzás, az irányzó berendezések, a célzás elemei. 

Tüzelési alapismeretek.  

A lőgyakorlat alaki követelményei, vezényszavak. 

 

43.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, iskolaudvar, Tornaterem, sportpálya, lőtér, a légfegyver lövészethez biztonságosan 

elkülöníthető terület. 

 

43.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

44. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat III. tantárgy 36 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

44.1. A tantárgy tanításának célja 

Ismerkedjenek meg a testi kényszer és a rendőri intézkedések alapjaival. Sajátítsák el a személy- 

és vagyonőri intézkedések gyakorlatát. A tanulók folytassák a felkészülést a rendvédelmi szervek 

fizikai alkalmassági követelményeire. Bővítsék a testi kényszer alkalmazásával és a személy- és 

vagyonőri, valamint a közterület-felügyelői intézkedésekkel kapcsolatos gyakorlati tudásukat. 

 

44.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

44.3. Témakörök 

44.3.1. Testi kényszer alapjai 

A testi kényszer jogszerű alkalmazása közben használt technikák.  

A helyzetfelismerés és a megfelelő technikák alkalmazásának összhangja. 

Az optimális távolság megállapítása.  
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Az intézkedés alá vont személy fizikai felépítésének, állapotának és pszichikai állapotának 

felmérése. 

Az alkohol, kábítószer és valamilyen pszichotrop anyag hatása alatt álló személlyel szem-

beni intézkedés veszélyei és következményei. 

Egyéb, testi kényszer alkalmazása során említést érdemlő tényező eszközös és eszköz nél-

küli támadás esetén. 

Légpuska lövészeti gyakorlat. 

 

44.3.2. A testi kényszer alaptechnikái 

A testi kényszer alaptechnikái.  

Alapfogások: csukló feszítése kifelé, csukló feszítése befelé (nyújtott karú), csukló feszítése 

(oldal irányú letöréssel), könyök feszítése befelé, könyök feszítése kifelé, könyök feszítése 

(nyújtott karú), váll ízület feszítése. 

Elvezető fogások: nyújtott karú elvezető fogás, nyújtott karú elvezető fogás felső alkar kulcs-

csal, mellső karbölcső, hátsó karbölcső, keresztkulcsos elvezető fogás. Az aktív és a passzív 

ellenállás megtörése: védekezések alkalmazásából végrehajtható elvezető fogások, vitális 

pontok és egyéb gyengítések alkalmazása. Alapfogásokból történő szabadulások: azonos ol-

dali kézzel történő csuklófogásból történő szabadulás, ellentétes oldali kézzel történő csuk-

lófogásból történő szabadulás, ruhafogásból történő szabadulás. 

Alapfojtásokból történő szabadulások: hátsó fojtásból történő szabadulás, szemközti (két 

kézzel végrehajtott) fojtásból történő szabadulás.  

Az alaptechnikák végrehajtása közben folyamatos értékelés a helyzetek és a technikák vál-

tásáról. A fogások váltásának folyamatos gyakorlása. 

 

44.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, iskolaudvar, Tornaterem, sportpálya, lőtér, a légfegyver lövészethez biztonságosan 

elkülöníthető terület 

 

44.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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45. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat IV. tantárgy 31 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

45.1. A tantárgy tanításának célja 

Tovább bővítsék a rendőri intézkedésekkel, a testi kényszer alkalmazásával és a személy- és va-

gyonőri, valamint a közterület-felügyelői intézkedésekkel kapcsolatos tudásukat. Mélyítsék el a 

vonatkozó jogszabályi ismereteket. 

 

45.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

45.3. Témakörök 

45.3.1. A testi kényszer alaptechnikái és az intézkedések taktikai végrehajtása.  

A testi kényszer alaptechnikái.  

Alapfogások: csukló feszítése kifelé, csukló feszítése befelé (nyújtott karú), csukló feszítése 

(oldal irányú letöréssel), könyök feszítése befelé, könyök feszítése kifelé, könyök feszítése 

(nyújtott karú), váll ízület feszítése. 

Elvezető fogások: nyújtott karú elvezető fogás, nyújtott karú elvezető fogás felső alkar kulcs-

csal, mellső karbölcső, hátsó karbölcső, keresztkulcsos elvezető fogás. Az aktív és a passzív 

ellenállás megtörése: védekezések alkalmazásából végrehajtható elvezető fogások, vitális 

pontok és egyéb gyengítések alkalmazása. Alapfogásokból történő szabadulások: azonos ol-

dali kézzel történő csuklófogásból történő szabadulás, ellentétes oldali kézzel történő csuk-

lófogásból történő szabadulás, ruhafogásból történő szabadulás. 

Alapfojtásokból történő szabadulások: hátsó fojtásból történő szabadulás, szemközti (két 

kézzel végrehajtott) fojtásból történő szabadulás.  

Az alaptechnikák végrehajtása közben folyamatos értékelés a helyzetek és a technikák vál-

tásáról. A fogások váltásának folyamatos gyakorlása. 

Fokozott ellenőrzést gyakorol, ellenőrzi a kijelölt helyeket, meghatározott személyeket. 

Intézkedést gyakorol személyi sérüléssel nem járó balesetnél. 

Közúti ellenőrzést, személyazonosítást, speciális (Schengen) nyilvántartásokban történő el-

lenőrzést gyakorol. 

Úti okmányok ellenőrzését, kezelését gyakorolja, felismeri az ezekkel kapcsolatos jogsértő 

cselekményeket. 
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45.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, iskolaudvar, Tornaterem, sportpálya, lőtér, a légfegyver lövészethez biztonságosan 

elkülöníthető terület. 

 

45.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10069-12 azonosító számú 

Irodai asszisztensi feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10069-12 azonosító számú Irodai asszisztensi feladatok megnevezésű szakmai követelménymo-

dulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

 

Ü
g
y
v
it

el
i 

is
-

m
er

et
ek

 I
I.

 

FELADATOK  

A szervezet napi adminisztrációs és ügyintézési feladatait végzi x 

Leíró- és dokumentumszerkesztési feladatokat végez az írástechnika 

magasabb szintjén (munkaügyi, pályázati dokumentációk, selejtezés, 

leltározás, szerződések, megállapodások, gazdasági, üzleti levelek 

stb.) 

x 

Külső és belső iratokat, leveleket fogalmaz tartalmi utasítás alapján x 

Információs (önéletrajz, hírlevél, felhívás, tájékoztató, reklám, pros-

pektus, hirdetés stb.) és funkcionális (menetrend; jelenléti ív, étlap, 

címlista jegyzék stb.) dokumentumokat készít 

x 

Tájékoztató és reklámanyagokat, hírközlő iratokat készít a nyilvános-

ság és a média számára 

x 

Nyomtatványt, űrlapot tölt ki kézírással és számítógéppel x 

Körlevelet készít (körlevélkészítő technikával) x 

Postázáshoz kapcsolódó feladatokat végez; borítékot címez, címkét 

készít 

x 

Prezentációt készít x 

Weblapot tölt fel adatokkal x 

Döntésekhez szükséges információkat keres, rendszerez x 

Elkészíti és karbantartja a protokoll-listát (cím-, partner- és ügyféllis-

tát) 

x 

Kezeli a bélyegzőket x 

Elkészíti a szervezet rendezvényeinek, programjainak (tárgyalások, 

megbeszélések, értekezletek, meetingek) dokumentációit 

x 

Betartja az iroda működésére kialakított rendet x 

Követi és betartja a határidőket x 
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Kezeli a reprezentációval kapcsolatos eszközöket, irodai készleteket x 

A szervezet piackutatási, marketing- és reklámtevékenységének do-

kumentációs feladatait látja el 

x 

Nyilvántartást vezet a szervezet ügyviteli tevékenységéhez kapcsoló-

dóan (pl. házipénztár kezelése, irodai készletek, tárgyi eszközök, rep-

rezentáció, utazási, utaztatási költségek, rendezvények stb.) 

x 

Egyeztetést végez nyilvántartások alapján x 

Adatokat szolgáltat kimutatásokhoz jelentésekhez x 

Betartja a gazdálkodással kapcsolatos és a munkavégzésre vonatkozó 

alapvető jogi normákat 

x 

SZAKMAI ISMERETEK  

Írás, diktálás, hallás után és önállóan megfogalmazottak szerint x 

A szervezet működéséhez kapcsolódó, önállóan készített iratok, do-

kumentumok tartalmi elemei 

x 

Körlevélkészítés x 

A prezentáció készítésének elemei x 

Információkezelés (keresés, rendszerezés) x 

Személyes időmenedzsment x 

A szervezet hatékony vezetésének, irányításának és ellenőrzésének 

elemei 

x 

A programok, rendezvények fajtái, szervezésének folyamata, teendői x 

Az irodai munka megszervezésének teendői x 

A tárgyalás folyamata, elemei; felkészülés a tárgyalásra x 

Irodai gazdálkodás x 

Határidők kezelése x 

Bélyegzők kezelése x 

Projektmenedzsment x 

Szervezetek marketing- és reklámfeladatai x 

Nyilvántartások vezetése, követelményei x 

Integrált vállalatirányítási rendszer x 

Számítógépes ügyviteli programcsomag alkalmazása (dokumentum-

kezelésre, iktatásra, költségek, határidők, készletek, tárgyi eszközök 

x 
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nyilvántartására, számlázásra, házipénztár kezelésére, ügyfél- és part-

nerlisták kezelésére, névjegykártya-készítésre, boríték- és címkeké-

szítésre stb.) 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

tízujjas vakírás (150 leütés/perc) x 

Számítógépes irodai programok alkalmazása x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x 

Írásbeli dokumentumok formázása x 

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, rendelkezések) x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Felelősségtudat x 

Önállóság x 

Precizitás x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Irányíthatóság x 

Közérthetőség x 

Visszacsatolási készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Ismeretek helyén való alkalmazása x 

Kontroll (önellenőrzés) x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x 

 

46. Ügyviteli ismeretekII. tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék-szakké-

pesítéshez kapcsolódik. 

 

46.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Ügyviteli ismeretek tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék az ügy-

viteli folyamatokat, átlássák azokat, tisztában legyenek az ügyviteli renddel és annak fontossá-

gával. Legyenek képesek adatgyűjtési, adatszolgáltatási és adatellenőrzési feladatok önálló el-

végzésére, a különböző adatállományokból egyszerűbb beszámolók elkészítésére. 
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Tudják használni az irodatechnikai eszközöket és az ügyviteli folyamatot segítő berendezéseket. 

Ismertesse meg a tanulókkal a marketing feladatait, eszközeit, szerepét, helyét és célját a vállal-

kozás piaci működése során.  A tanulók biztonsággal ismerjék fel a különböző események fon-

tosságát, alkossanak belőlük önállóan preferencia sorrendet és legyenek képesek ezeket elhe-

lyezni az időtáblában A tanuló önállóan képes legyen nyomtatványok kitöltésére megadott infor-

mációk, illetve saját maga által előállított adatok alapján iratot készíteni, ismerje és alkalmazza 

a különböző dokumentumokat. Tudjon nyilvántartási rendszert használni és vezetni. A számító-

gépes adatbázist felhasználói szinten legyen képes kezelni. 

 

46.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

46.3. Témakörök 

46.3.1. Ügyviteli folyamatok 

Ügyiratkezelés szakaszai. Ügyviteli folyamatot segítő berendezések, gépek alkalmazása (le-

vélhajtogató, borítékoló, bérmentesítő, stb.). 

Adó fogalma, fajtái, szerepe. 

Adójogszabályok tartalmi elemei. 

Betartja a pénzügyi, számviteli és adóelőírásokat. 

Figyelemmel kíséri a munkájához kapcsolódó jogszabályok változásait. 

Utaztatási költségelszámoltatást végez. 

Útiköltség-elszámolás.  

Kiküldetési rendelvény.  

Számviteli bizonylat fogalma. 

Készpénzfizetési számla kiállítása. 

Átutalásos számla kiállítása. 

Visszáru kezelése. 

A gazdálkodási szakterületen gyakran előforduló bizonylatok kiállítása 

 

46.3.2. Marketing ismeretek 

A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási területe A piackutatás fajtái, mód-

szerei, felhasználási területe, funkciói folyamata, módszerei. Kommunikációs politika fo-

galma, jelentősége. Marketingkommunikáció eszközrendszere. 

A marketingkommunikáció lényege, a kommunikációs mix elemei. 

Reklám fogalma, szerepe, fajtái. Tájékoztató és reklámanyagok készítése. 
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Hírközlő iratok készítése a nyilvánosság és a média számára. Protokoll lista készítése. 

46.3.3. Időgazdálkodás 

Időtábla jellemzői. Időtábla szerkesztése. Napi, heti, havi időterv készítése. 

Feladatok tervezése, optimalizálása, rangsorolása. Határidők nyilvántartása. Határidők pre-

ferencia sorrendje. Határidők és gazdasági érdekek kapcsolata. Gazdasági határidők nyil-

vántartása. A vezető időbeosztása. Időmenedzselés. Határidők átütemezése (módosítás, fel-

szólítás). Határidők elmulasztásának jogkövetkezményei 

 

46.3.4. Nyomtatvány-, és adatbázis-kezelés 

Nyomtatványok, űrlapok, egyéb dokumentumok készítése. Nyomtatvány, mint ügyirat. 

Nyomtatványok típusai, rendszerezése. Űrlapok készítése számítógépen. 

Elektronikus űrlapok kitöltése. Űrlapok kezelése webes felületen. Adatok feltöltése webes 

felületen. Körlevél, boríték, etikett készítése. Dokumentum-szerkesztés (üzleti, hivatali, ill. 

belső felhasználásra). Kézi nyomtatványok digitalizált tárolása. 

Adatbázis-kezelés alapjai. Adatbázis létrehozása, feltöltése, karbantartása. Adatszolgáltatás 

adatbázisból. Adatbázis készítése, gyűjtött adatokból. 

 

46.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, informatika szakterem 

 

46.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10067-12 azonosító számú 

Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10067-12 azonosító számú Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés megnevezésű szakmai kö-

vetelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

 

Ü
g
y
v
it

el
i 

is
-

m
er

et
ek

 I
. 

FELADATOK  

Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas vakírás technikájával x 

Kezeli a számítógépet és tartozékait x 

Dokumentumot szerkeszt szövegszerkesztő programmal x 

Diktálás után ír és a bevitt dokumentumot megszerkeszti x 

Kéziratról, javított, felülírt dokumentumról másol és megszerkeszti 

azt 

x 

Utasítások szerint elkészíti (megszerkeszti) a szervezet belső iratait x 

Üzleti levelet készít a hivatali, üzleti élet elvárásainak megfelelően x 

Táblázatba adatokat tölt fel és megszerkeszti a táblázatot x 

Kimutatást, diagramot készít, számításokat végez táblázatkezelő 

programmal 

x 

Adatbázist tölt fel és egyszerű szűréseket végez x 

Levelet fogad és továbbít elektronikusan x 

Betartja az adatfelhasználás szabályait, az adatvédelem előírásait x 

Idegen nyelvű dokumentumokat másol legalább egy idegen nyelven x 

Feladatvégzéséhez előkészíti a technikai és tárgyi feltételeket, vala-

mint az egészséges és biztonságos munkakörülményeket 

x 

Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket kezel x 

Ügyirat- és dokumentumkezelési feladatokat végez (hagyományosan 

és elektronikusan) 

x 

SZAKMAI ISMERETEK  

A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai x 

A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázatai x 

A biztonságos munkavégzés követelményei x 
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A dokumentumok típusai, fajtái x 

A dokumentumszerkesztés követelményei x 

A táblázatkészítés műveletei x 

Az adatbázis készítésének műveletei x 

Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, formai és nyelvi követelményei x 

Egyszerű ügyiratok x 

Szervezetek belső iratai x 

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai x 

Az üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei x 

A munkavállalással kapcsolatos iratok x 

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás udvariassági szabályai x 

Adatvédelem és a biztonságos adathasználat szabályai x 

A számok, írásjelek, speciális karakterek írástechnikai és helyesírási 

szabályai 

x 

Irodafajták, irodatípusok, az iroda kialakításának ergonómiai követel-

ményei 

x 

Környezetvédelmi szempontok az irodában x 

Az adat- és információkezelés folyamata az irodai munkában: infor-

mációforrás, -szerzés, -rögzítés, -feldolgozás 

x 

Adatvédelem és a biztonságos adathasználat szabályai x 

Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközök működésé-

nek alapelvei, használatuk szabályai 

x 

Az ügyirat- és dokumentumkezelés alapelvei, folyamata x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

A tízujjas vakírás (150 leütés/perc) x 

Számítógépes irodai programok alkalmazása x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x 

Írásbeli dokumentumok formázása x 

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, rendelkezések) x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Mozgáskoordináció x 
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Precizitás x 

Monotónia-tűrés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Irányíthatóság x 

Visszacsatolási készség x 

Motiválhatóság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Figyelemösszpontosítás x 

Kontroll (ellenőrzőképesség) x 

Eredményorientáltság x 

 

47. Ügyviteli ismeretek I. tantárgy 31 óra/-óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék-szakké-

pesítéshez kapcsolódik. 

 

47.1. A tantárgy tanításának célja 

Az ügyviteli ismeretek gyakorlati oktatás alapvető célja, hogy a tanulók sajátítsák el a vakírás 

technikáját és bármilyen szöveg- és adatbeviteli feladatokat el tudjanak végezni számítógépen és 

írógépen egyaránt. Legyenek képesek szövegszerkesztésre és tetszőleges forrás alapján doku-

mentumkészítésre. Ismerjék és alkalmazzák a különböző technikai és tárgyi feltételeket. Alkal-

mazzák az iratkezelési előírásokat. A tantárgy alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a hi-

vatali, illetve hivatalos levélkészítés hagyományos és digitális formáját. Biztonsággal és önállóan 

tudjon levelezést folytatni a partnerekkel, ezt a levelezést kezdeményezni, bonyolítani, valamint 

lezárni. Legyen képes szóróanyagot, ismertetőket tervezni, összeállítani, alkalmazza a hivatali 

formai elvárásokat levélkészítés körben. 

47.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

47.3. Témakörök 

47.3.1. Vakírás alapjai 

A tízujjas vakírás módszerei, a billentyűk kezelésének módja, szabálya. 

Test-, kar-, kéz- és ujjtartás. 

Számok, írásjelek, speciális karakterek írástechnikai és helyesírási szabályai. 
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Sebességfokozás különböző szövegek írásával, a gépíráskészség fokozása. 

A betűk megtanulása különböző betűkapcsolási és szógyakorlatokkal, folyamatos mozdu-

latelemzéssel, másolással. Másolás kéziratról, Idegen nyelvű dokumentum másolása, Elekt-

ronikus írás szabályai. Hallás utáni írás technikája. Iratsablon szerkesztése. 

 

47.3.2. 8.3.2. Dokumentumok szerkesztése, készítése, szövegszerkesztő programok 

Dokumentumok típusai, fajtái. 

Irat- és dokumentumszerkesztés szabályai. 

Számítógépes nyomtatvány, űrlap és sablon szerkesztése. 

Körlevélkészítés elemei, technikája. 

Elektronikus címzés és etikett készítés gyakorlata. 

Elektronikus levelezés technikája és szabályai. 

Táblázatok készítése, kezelése. 

Hivatkozások használata. 

 

47.3.3. Levelezési ismeretek 

Hivatalos levelek fajtái. 

Levelezés hagyományos és digitális formában. 

Jelentések, beszámolók. 

Szerződések, járulékos levelezés. 

Jegyzőkönyv formai, szerkezeti elemei. 

Iratok iktatása, tárolása, őrzése. 

Üzleti levelek formai követelményei. 

Üzleti levél szerkesztése, készítése. 

Irodatechnikai készülékek kezelése. 

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás szabályai. 

 

47.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, informatika szaktanterem 

 

47.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11657-16 azonosító számú 

Rendészeti szakmai idegen nyelv 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11657-16 azonosító számú Rendészeti szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai követelmény-

modulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

 

R
en

d
és

ze
ti

 s
za

k
m

ai
 

id
eg

en
 n

y
el

v
 

FELADATOK  

Adatokat, információkat közöl idegen nyelven x 

Útbaigazítást, tájékoztatást ad idegen nyelven x 

Tanácsot ad, segítséget nyújt, problémát kezel idegen nyelven x 

Intézkedést végez idegen nyelven x 

Panaszt felvesz idegen nyelven x 

Segítséget nyújt baleset esetén idegen nyelven x 

Intézkedik a helyszínen idegen nyelven x 

Szakszerűen kiléptet, beléptet, igazoltat idegen nyelven x 

Okmányokat elkér, kérdéseket tesz fel idegen nyelven x 

SZAKMAI ISMERETEK  

Legfontosabb okmányok megnevezései (személyi igazolvány, lak-

címkártya, útlevél, vezetői engedély, forgalmi engedély, TAJ kártya, 

adókártya) 

x 

Személyi adatok, a rendőri munkához szükséges adatok megnevezése. 

Hivatalos bemutatkozás 

x 

Az okmányellenőrzés általános kifejezései, személy- és tárgyleírás, 

határrendészeti feladatok ellátása során használt kifejezések 

x 

Utazás, útbaigazítás, segítségnyújtás x 

Intézkedésekhez szükséges alapvető utasítások x 

Az egyes intézkedésekhez szükséges Igazoltatás általános kifejezései, 

okmányellenőrzés, utasítások, idegen nyelvi fordulatok 

x 

Gépjármű ellenőrzés, intézkedés közlekedési baleset, szabálysértés, 

bűncselekmény helyszínén 

x 
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Panasz, bejelentés felvétele, ezzel kapcsolatos kifejezések x 

Személyek épületekbe történő ki- és beléptetése során használt kife-

jezések gyakorlása 

x 

Segítségnyújtáshoz szükséges alapvető kérdések a mentők, tűzoltóság 

értesítése érdekében 

x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Szakmai idegen nyelvű beszédkészség x 

Szakmai idegen nyelvű íráskészség x 

Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése x 

Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése x 

Jól artikulált, tiszta beszéd x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Stressztűrő képesség x 

Rugalmasság x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Kapcsolatteremtő készség x 

Konfliktusmegoldó készség x 

Segítőkészség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Helyzetfelismerés x 

Problémaelemzés,-feltárás x 

Lényegfelismerés (lényeglátás) x 

 

48. Rendészeti szakmai idegen nyelv tantárgy 31 óra/-óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék-szakké-

pesítéshez kapcsolódik. 

 

48.1. A tantárgy tanításának célja 
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A tanuló tudásszintjének felmérése, kezdők esetében a rendészeti nyelv alapjainak lerakása, a 

tantárgy követelményeinek az ismertetése a kezdetektől a szakmai vizsgáig. Lexikai elemek: a 

környezet és az otthon. Intézkedés során szükséges szókincs elsajátítása és gyakorlása 

 

48.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

48.3. Témakörök 

48.3.1. Nyelvi alapozás 

Hétköznapi szituációk gyakorlása, udvariassági fordulatok kifejezései. 

Rendőri intézkedések során alkalmazandó szakkifejezések idegen nyelvű elsajátítása. 

Idegen nyelvű okmányokban szereplő adatok értelmezése. 

Közlekedési információk idegen nyelven való közlésének elsajátítása. 

Kiejtés, intonáció, szövegértés gyakorlása, fejlesztése. 

 

48.3.2. Okmányfajták, gépjárművekhez kapcsolódó kifejezések 

Okmányok ellenőrzése, okmányok nevei, az ezekben szereplő adatok megnevezése. 

Az okmányellenőrzéssel kapcsolatos intézkedéshez szükséges kifejezések. 

A személy- és tárgyleírás kifejezései, a kifejezések helyes használata. 

Okmányok ellenőrzéséhez kapcsolódó felszólító mód és melléknévragozás elsajátítása, gya-

korlása. 

Gépjárművekhez kapcsolódó kifejezések, a gépjárművek részeinek megnevezése. 

Gépjárművek kötelező tartozékainak megnevezése. 

Felvilágosítás, útbaigazítás, segítségnyújtás. 

Gépjárművekkel kapcsolatos bejelentések, feljelentések rögzítéséhez szükséges kifejezések, 

szófordulatok. 

Intézkedések körözésben szereplő személy, gépjármű esetén. 

 

48.3.3. Nyelvtani ismeretek és a rendészeti szaknyelv fejlesztése 

A korábban tanult nyelvtani készségek fejlesztése, rendvédelmi szófordulati elemek bőví-

tése. 

Személyleírás gyakorlása. 

Személy- és vagyonőri intézkedések szókincsének gyakorlása. 

Személyi adatok. 

Gépjármű ellenőrzés. 
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Támadás elhárító eszközök alkalmazása. 

Ruházat, csomag, jármű átvizsgálás. 

Ki és beléptetés. 

Panaszt, bejelentés felvétele. 

48.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, iskolaudvar, nyelvi szaktanterem 

 

48.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11658-16 azonosító számú 

Rendészeti szakmai informatika 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11658-16 azonosító számú Rendészeti szakmai informatika megnevezésű szakmai követelmény-

modulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

 

R
en
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ti
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FELADATOK x 

Irodai szoftvereket használ x 

Betartja a titokvédelmi előírásokat x 

Betartja az általános használati rendet x 

Betartja az adatvédelmi előírásokat x 

Használja a rendvédelmi dokumentum fajtákat x 

Használja a rendőrségi nyilvántartásokat x 

Adatokat felvisz a nyilvántartó rendszerekbe x 

Iratmintákat készít, használ x 

Szolgálati jegyet készít x 

Jelentést készít a megfelelő formai követelményeket betartva x 

Híradástechnikai eszközöket használ x 

TETRA rendszert használ x 

Adatot továbbít x 

Iktatási programokat használ x 

Vezeték nélküli infokommunikációs eszközöket célszerűen használ x 

Térfigyelő rendszert használ x 

Képrögzítést végez x 

Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a táv-

közlési feladatokra vonatkozó előírásokat 
x 

SZAKMAI ISMERETEK  

Információ, adat fogalma x 

Titokvédelemre vonatkozó szabályok x 
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A rendvédelmi szerveknél rendszerben lévő informatikai-számítás-

technikai eszközök és alkalmazásuk általános rendje 
x 

Számítógépes adatkezelés a rendvédelmi szerveknél, adatbiztonság, 

adatvédelem 
x 

Rendőrségi nyilvántartások, alkalmazások x 

Büntetés-végrehajtási nyilvántartás x 

A rendészeti munka során használt szövegszerkesztő programok hasz-

nálatának megismerése 
x 

Különböző rendvédelmi dokumentumfajták megismerése, csoportosí-

tása 
x 

Alapvető rendészeti iratok készítése: tartalmi és formai elemek elsa-

játítása. 
x 

Szolgálati jegy, jelentés, feljelentés készítése elektronikus formában x 

Általános híradástechnikai alapismeretek, távközlés alapjai, híradó 

eszközök jelentősége 
x 

A rendőrség telefonhálózatának felépítése, a vezeték nélküli hírköz-

lés, hírtovábbítás jellemzői 
x 

Adattovábbítás-forgalmazás vezetékes eszközön és rádió segítségé-

vel, eszközök kezelése, alkalmazása 
x 

Vezeték nélküli infokommunikációs eszközök használata x 

A kombinált készülékek által kínált lehetőségek megismertetése és 

gyakoroltatása 
x 

Rádiókészülék kezelőszerveinek megismerése és használata x 

Rádióforgalmazás x 

Képrögzítő és térfigyelő rendszerek működésének ismerete x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

Képi és hang információs rendszerek alkalmazása x 

Adatbázis-kezelő és speciális szoftverek alkalmazása x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Szorgalom, igyekezet x 

Önállóság x 
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Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Fogalmazó készség x 

Kezdeményezőkészség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Rendszerben való gondolkodás x 

Áttekintő képesség x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x 

 

49. Rendészeti szakmai informatika tantárgy 36 óra/-óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék-szakké-

pesítéshez kapcsolódik. 

 

49.1. A tantárgy tanításának célja 

Az informatika rendészeti tevékenységben betöltött szerepének megismerése. 

 

49.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

49.3. Témakörök 

49.3.1. Rendészeti szövegszerkesztés alapjai 

A szövegszerkesztő programok. 

A rendészeti munka során használt szövegszerkesztő programok kiemelése, alapfunkcióinak 

és lehetőségeinek megismertetése. 

Különböző rendvédelmi dokumentumfajták megismerése csoportosítása. 

A rendészeti munkában használt iratminták megismerése. 

 

49.3.2. Rendészeti nyilvántartó és ügyintéző programok, híradástechnikai eszközök 

A magyarországi rendvédelmi szerveknél rendszeresített nyilvántartó, iktató programok. 

A RobotzsaruNeo, a HERR, a TETRA, a HERMON és a SIS programok rendeltetésének 

bemutatása. 

A priorálás. 

Híradástechnikai ismeretek. Rádióforgalmazás alapvető szabályai. 
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49.3.3. Adminisztrációs tevékenységek a rendészeti munkában 

Eligazításon való részvétel. 

Beszámolás a szolgálat végén. 

Jelentésírás  

A rendészeti szakterületen speciálisan alkalmazott számítástechnikai alkalmazás megisme-

rése (GPS nyomkövetés, térfigyelő rendszer). 

 

49.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Informatikai szaktanterem 

 

49.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



Az Arany János Református Gimnázium Pedagógiai Programja 

352 

 

A 

11555-16 azonosító számú 

Ügykezelés a közszolgálatban. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11555-16 azonosító számú Ügykezelés a közszolgálatban megnevezésű szakmai követelménymo-

dulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

 

Ü
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FELADATOK   

Ügyviteli munkát végez x x 

Ügyiratkezelést irányít, felügyel x  

Iratokat kezel  x 

Kormányzati ügyiratkezelő rendszert használ   x 

Papíralapú küldeményeket átvesz x x 

Elektronikus iratokat átvesz  x x 

Elektronikus ügyiratot érkeztet, kezel x x 

Papíralapú küldeményeket bont  x x 

Elektronikus iratokat bont x x 

Küldeményeket szerel, csatol x x 

Papíralapú iktatókönyvbe iktat x x 

Elektronikusan iktat x x 

Szignált iratokat átad x x 

Papíralapú dokumentumot sokszorosít  x x 

Elektronikus iratot sokszorosít  x x 

Iratokat továbbít (expediál)   x x 

Iratokat nyilvántart  x x 

Irattárba helyez  x x 

Irattári tervet készít x x 

Iratokat kiad az irattárból  x x 

Selejtez, megsemmisít x x 

Levéltárba ad x x 

Minősített adatot felismer x x 
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Alkalmazza a tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi és 

környezetgazdálkodási szabályokat 

x x 

SZAKMAI ISMERETEK   

Az ügyviteli munka helye és szerepe a szervezetben  x x 

Az ügyviteli munka részei x x 

Az ügyiratkezelés szabályozása, irányítása és felügyelete  x x 

Az iratok kezelésének általános követelményei  x x 

Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer  x x 

Az ügyiratkezelés folyamata  x  

Küldemények átvétele  x x 

Papíralapú küldemények átvétele  x x 

Elektronikus iratok átvétele  x x 

Elektronikusan érkezett iratok átvétele, kezelése  x x 

Küldemények felbontása  x x 

Papíralapú küldemények bontása  x x 

Elektronikus iratok bontása  x x 

Küldemények szerelése, csatolása  x x 

Iktatásra vonatkozó szabályok  x x 

Szignált iratok átadása  x x 

Ügyirat készítése, kiadmányozás x x 

Iratok sokszorosítása  x x 

Iratok továbbítása (expediálás)  x x 

Iratok határidő-nyilvántartása  x x 

Irattárba helyezés, irattári terv, iratok kiadása az irattárból  x x 

Selejtezés, megsemmisítés   x 

Levéltárba adás  x x 

Az adatvédelem fogalma, fajtái  x  

Adatkezelés, adatbiztonság  x  

Információszabadság  x  

A nyilvánosság alól mentesülő nem nyilvános adatok  x  

A titkos ügykezelés elméleti alapismeretei  x  
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A minősített adatokra vonatkozó szabályok  x  

Munka- és tűzvédelem, valamint a környezetvédelem és környezet-

gazdálkodás alapvető szabályai 

x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Kommunikációs készség  x x 

Szakmai szövegértés  x x 

Irodai szoftverek használata  x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Felelősségtudat  x x 

Rugalmasság  x x 

Pontosság  x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kapcsolatteremtő készség  x x 

Fogalmazó készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Rendszerekben való gondolkodás x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x 

 

50. Ügykezelési ismeretek I. tantárgy 124 óra/124 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

50.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Ügyviteli ismeretek elmélet tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék 

az ügyviteli folyamatokat, átlássák azokat, tisztában legyenek az ügyviteli renddel és annak fon-

tosságával. Legyenek képesek adatgyűjtési, adatszolgáltatási és adatellenőrzési feladatok önálló 

elvégzésére, a különböző adatállományokból egyszerűbb beszámolók elkészítésére. Biztonság-

gal igazodjanak el az adathalmazokból kiszűrhető információk között, valamint az információkat 

képesek legyenek rendszerezni. Sajátítsák el a biztonságos irat és adatkezelés jellemzőit, az iro-

datechnikai berendezések kezelését. 

 

50.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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- 

50.3. Témakörök 

50.3.1. Az ügyiratkezelés szabályozása 

Ügyviteli munka helye szerepe a szervezetben. 

Ügyviteli munka részei. 

Ügyiratkezelés szabályozása. 

Az ügyiratkezelés irányítása, felügyelete. 

Az iratok kezelésének általános követelményei. 

Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer. 

 

50.3.2. Az ügyiratkezelés folyamata 

A Küldemények átvétele. 

Papíralapú küldemények átvétele. 

Elektronikus iratok átvétele. 

A KÉR-hez érkezett iratok átvétele, kezelése. 

Küldemények felbontása. 

Érkeztetés  

Küldemények szerelése, csatolása. 

Szignálás  

Iktatás 

Mutatózás 

Szignált iratok átadása. 

Ügyirat készítése, kiadmányozás. 

Iratok sokszorosítása. 

Iratok továbbítása (expediálás) 

Papíralapú iratok továbbítása. 

 Elektronikus továbbítás. 

 Az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer alapjai. 

 Iratok határidő-nyilvántartása. 

Irattárba helyezés, irattári terv. 

Iratok kiadása az irattárból. 

Selejtezés, megsemmisítés. 

Levéltárba adás. 
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50.3.3. Adatvédelem és információszabadság 

Az adatvédelem tartalma. 

Alapfogalmak  

Az adatkezelés jogszerűsége, adatkezelés jogintézménye. 

Az érintett rendelkezése az adatkezelés során. 

Adatbiztonság, adatvédelem. 

Információszabadság, információ biztonság. 

Személyes adat, szenzitív adat. 

Közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. 

Nemzeti Biztonsági Felügyelet 

 

50.3.4. A titkos ügykezelés alapismeretei 

A titkos ügykezelés elméleti alapismerete. 

Az adatok védelmének alapelvei. 

A nyilvánosság alól mentesülő nem nyilvános adatok. 

Adat fajták, minősítési szintek. 

A minősítési eljárás szabályai, kármérték alapú minősítés. 

Minősített adatok kezelése. 

A minősítés felülvizsgálata. 

A minősítés felülbírálata. 

A minősített adatok büntetőjogi védelme. 

A titkos ügykezelés gyakorlati alapismeretei. 

A titkos ügykezelő foglalkoztatásának feltételei és feladatai. 

A Nyilvántartó és a Kezelő pont  

 A NATO-NYEU Központi Nyilvántartó, valamint az EU Központi Nyilvántartó  

A minősített adatok nyilvántartásának folyamata. 

A minősített adatot tartalmazó adathordozó irattározása és a megsemmisítési eljárás. 

Futárszolgálatok fajtái. 

 

50.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

50.5. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

51. Ügykezelési ismeretek II. tantárgy 78 óra/78 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

51.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Ügyviteli ismeretek gyakorlati tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók begyakorolják az 

ügyviteli folyamatokat, átlássák azokat, tisztában legyenek az ügyviteli iratok formai tartalmi 

felépítésével. Legyenek képesek iratmintákat elkészteni megfelelő formai és tartalmi követelmé-

nyek betartásával. Adatgyűjtési, adatszolgáltatási és adatellenőrzési feladatok önálló elvégzése. 

Sajátítsák el a biztonságos irat és adatkezelés jellemzőit, az irodatechnikai berendezések kezelé-

sét. Biztonságosan tudjanak használni az ügykezeléshez szükséges szövegszerkesztő, és iktató 

programokat. 

 

51.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

51.3. Témakörök 

51.3.1. Iratminták fajtái 

Iratminta fajták jellemzői. 

Iratminta fajták csoportosítása különböző szempontok alapján. 

 

51.3.2. Iratminták formai, tartalmi jellemzői 

Iratminták formai és tartalmi jellemzői. 

Iratminták csoportosítása ügytípusok szerint. 

Iratminta sablonok. 

Elektronikus űrlapok. 

 

51.3.3. Szövegszerkesztés, iktató program kezelése, elektronikus ügyintézés 

Az ügyviteli munka informatikai támogatása. 

Az elektronikus iktatórendszerek típusai. Az elektronikus iktatás főbb jellemzői. 

Elektronikus ügyintézés. 

Az elektronikus rendszerek biztonsága. 



Az Arany János Református Gimnázium Pedagógiai Programja 

359 

 

Központi elektronikus szolgáltató rendszer. 

Elektronikus tájékoztató szolgáltatás. 

Kapcsolattartás egyéb elektronikus eszközökkel. 

 

51.3.4. Iratminták készítése 

Iratminták formai és tartalmi jellemzőinek megfelelő elkészítése. 

Iratminta készítés ügyekhez, eseményekhez. 

Iratminta gyűjtemény összeállítása. 

 

51.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

51.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11559-16 azonosító számú 

E-közigazgatási ismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11559-16 azonosító számú E-közigazgatási ismeretek megnevezésű szakmai követelménymodul-

hoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK   

Elektronikusan iktat  x 

Elektronikus iktatórendszereket használ x  

Elektronikus rendszereket biztonságosan használ x x 

Adatokat osztályba sorol x x 

Biztonsági eseményeket felismer és kezel x x 

Központi elektronikus szolgáltató rendszert használ  x 

Ügyfélkapu, Hivatali Kapu –t használ  x 

Elektronikus tájékoztató szolgáltatást használ  x 

Kapcsolatot tart egyéb elektronikus eszközökkel  x 

Az elektronikus ügyintézés részletes szabályait betartja, x  

Elektronikus ügyindítást végez  x 

Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat használ  x 

SZAKMAI ISMERETEK   

Ügyviteli szoftverek fajtái, jellemzői x  

Hálózatok fajtái, szerepe az ügyviteli feladatokban x  

Adatbiztonság x  

Elektronikus iktatás  x 

Az elektronikus iktatórendszerek típusai, jellemzői x  

Az elektronikus iktatás főbb jellemzői, szabályai x  

Az elektronikus rendszerek biztonsága x  

Az adatok osztályba sorolása, kapcsolódó tevékenységek és sza-

bályok 
x  

Felelősök, feladatok, felelősségi körök x  

Biztonsági esemény és kezelése x x 
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Elektronikus közigazgatás x  

Elektronikus ügyintézés x x 

Elektronikus aláírás x x 

Központi elektronikus szolgáltató rendszer x  

Ügyfélkapu, Hivatali Kapu x  

Elektronikus tájékoztató szolgáltatás x  

Kapcsolattartás egyéb elektronikus eszközökkel x x 

Az e-közigazgatás fogalma x  

Az elektronikus ügyintézés részletes szabályai, az elektronikus 

ügyindítás 
x x 

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások x  

Elektronikus iratkezelés, dokumentumkezelés, azonosítás x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Kommunikációs készség x x 

Szakmai szövegértés x x 

Irodai szoftverek használata x x 

Jogszabályok értelmezése alkalmazása x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Felelősségtudat x x 

Precizitás x x 

Szervezőkészség x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Hatékony kérdezés készsége x x 

Konfliktus-megoldó készség x x 

Tolerancia x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Rendszerező képesség x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x 

Eredményorientáltság x x 

 

52. E-közigazgatás elmélete tantárgy 124 óra/124 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

52.1. A tantárgy tanításának célja 

Az e-közigazgatás elmélete tantárgy során a tanulók megismerik a közigazgatás jelenlegi elekt-

ronikus szolgáltatásait. Megismerik az ügyindítás és ügyintézés lépéseit, az elektronikus irat és 

dokumentum kezelés szabályait. Megismerkednek az elektronikus ügyintézés szabályaival, az 

ügyfélkapu használatával kapcsolatos elméleti ismeretekkel. 

 

52.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

52.3. Témakörök 

52.3.1. E-közigazgatás alapjai 

Közigazgatás fejlesztési stratégia. 

E-közigazgatás fogalma. 

Az elektronikus ügyintézés részletes szabályai, az elektronikus ügyindítás. 

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások. 

Elektronikus iratkezelés, dokumentumkezelés, azonosítás. 

Elektronikus ügyintézés. 

Elektronikus aláírás. 

Központi elektronikus szolgáltató rendszer. 

Ügyfélkapu/Hivatali Kapu  

Elektronikus tájékoztató szolgáltatás. 

Kapcsolattartás egyéb elektronikus eszközökkel. 

Az elektronikus ügyintézés részletes szabályai, az elektronikus ügyindítás. 

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások. 

Elektronikus iratkezelés, dokumentumkezelés, azonosítás. 

 

52.3.2. E-ügyvitel 

Ügyviteli szoftverek fajtái, jellemzői. 

Hálózatok fajtái, szerepe az ügyviteli feladatokban. 

Adatbiztonság  

Elektronikus iktatás  

Az elektronikus iktatórendszerek típusai, jellemzői. 

Az elektronikus iktatás főbb jellemzői, szabályai. 
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Az adatok osztályba sorolása, kapcsolódó tevékenységek és szabályok. 

Biztonsági esemény és kezelése. 

 

52.3.3. A közigazgatási hatósági eljárás szabályai az ügyek kezelése során 

Egyes ügyek sajátosságainak megfelelő hatósági jogalkalmazás és eljárásjog. 

Hatáskör, illetékesség az ügyek kapcsán. 

A közigazgatási eljárás szakaszai a különböző ügyek kapcsán. 

Az elsőfokú eljárás (alapeljárás), Jogorvoslati eljárás, Végrehajtási eljárás sajátosságai kü-

lönböző ügyek kezelése során. Jogsegély igénybe vétele az eljárások során. 

 

52.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, Informatika tanterem 

 

52.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

53. E-közigazgatás gyakorlata tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

53.1. A tantárgy tanításának célja 

Az e-közigazgatás gyakorlata tantárgy során a tanulók megismerik a közigazgatás jelenlegi elekt-

ronikus szolgáltatásait. Megismerik az ügyindítás és ügyintézés lépéseit, az elektronikus irat és 

dokumentum kezelés szabályait. Megismerkednek az elektronikus ügyintézés szabályaival, az 

ügyfélkapu használatának gyakorlatával. 

 

53.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

53.3. Témakörök 

53.3.1. A Közigazgatás informatikai támogatása 

A közigazgatás informatikai ellátottsága, rendelkezésre álló eszközök. 

Az elektronikus ügyintézés feltételrendszere. 

Az ügyviteli munka informatikai támogatása. 

A számítógép  
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Szoftverek  

Hálózatok   

Adatbiztonság, adatvédelem, adatkezelés szabályai. 

Az elektronikus adatbázisok típusai az e-közigazgatásban. 

 

53.3.2. Elektronikus közigazgatás 

Elektronikus közigazgatás. 

Elektronikus ügyintézés menete. 

Elektronikus irat és dokumentum jellemzői, készítése, hitelesítése. 

A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság fel-

adatai. 

Az elektronikus rendszerek biztonsága. 

Az adatok osztályba sorolása, kapcsolódó tevékenységek és szabályok. 

Biztonsági esemény és kezelése a gyakorlatban, adatkezelési incidens. 

Elektronikus aláírás. 

 

53.3.3. Elektronikus ügyintézés 

Elektronikus közigazgatási szolgáltatások. 

Okmányirodai ügyintézés, az elektronikus ügyintézés folyamata, lépései. 

Ügyfélkapu/Hivatali kapu használata. 

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások. 

 

53.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, Informatika tanterem 

 

53.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11560-16 azonosító számú 

Ügyfélszolgálati kommunikáció magyar és idegen nyelven 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11560-16 azonosító számú Ügyfélszolgálati kommunikáció magyar és idegen nyelven megneve-

zésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Alkalmazza az ügyfélszolgálati kommunikáció szabályait  x 

Írásbeli feladatokat lát el magyar és egy idegen nyelven  x 

Hivatalos levelezést folytat (papíralapú és elektronikus levél)  x 

Hivatalos iratokat készít, szerkeszt feladatkörébe tartozó terüle-

teken 
 x 

Hivatalos leveleket, dokumentumokat készít, szerkeszt  x 

Szóbeli ügyfél-kommunikációs feladatokat lát el magyar és egy 

idegen nyelven 
 x 

Fogadja és továbbítja a telefonüzeneteket magyar és egy idegen 

nyelven 
 x 

Fogadja az ügyfeleket magyar és egy idegen nyelven  x 

Felvilágosítást ad az ügyfeleknek magyar és egy idegen nyelven  x 

Ügyfélszolgálati feladatokat lát el magyar és egy idegen nyelven  x 

SZAKMAI ISMERETEK   

Hivatalos levelek önálló fogalmazása magyar és idegen nyelven  x 

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi szabályai x x 

A kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kapcsolatlezárás módjai 

magyar és egy idegen nyelven 
 x 

Az ügyfélszolgálati kommunikáció szabályai x  

Információszerzés és információnyújtás szolgáltatásokkal, 

ügyekkel kapcsolatban 
x x 

Beszédtechnika és retorika x x 
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Kommunikációs stílusok az ügyfélszolgálaton x  

A közvetlen és közvetett szóbeli kommunikáció nyelvi megfor-

málásának módjai 
x  

A telefonos kommunikáció technikái egy idegen nyelven x  

Konfliktuskezelési technikák x  

Asszertív kommunikáció módszerei x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Idegen nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése x x 

Magyar és idegen nyelvű fogalmazás írásban x x 

Idegen nyelvű beszédkészség x x 

Ügyfélszolgálati kommunikáció x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x 

Önállóság x x 

Döntésképesség x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kommunikációs rugalmasság x x 

Fogalmazó készség x x 

Nyelvhelyesség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Ismeretek helyén való alkalmazása x x 

Eredményorientáltság x x 

Nyitott hozzáállás x x 

 

54. Ügyfélszolgálati kommunikáció tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

54.1. A tantárgy tanításának célja 

Az ügyfélszolgálati kommunikáció tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg az 

ügyfélszolgálati munkakörök fajtáit. Sajátítsák el a hivatalos levelek lényeges tartalmi elemeit, 
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és sajátos kifejezési formáit magyar és egy idegen nyelven. Ismerje meg az ügyfél-kommuniká-

ció szabályait, a különböző kommunikációs stílusokat. Tudjon az adott ügyféltípusnak megfele-

lően eredményesen kommunikálni szóban, írásban, telefonon. 

 

54.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

54.3. Témakörök 

54.3.1. Ügyfélszolgálati kommunikáció alapjai 

Ügyfélszolgálati munkakörök fajtái. 

Ügyfélfogadási stílusok. 

Hivatalos levelek önálló fogalmazása magyar és idegen nyelven. 

A közvetlen és közvetett szóbeli kommunikáció nyelvi megformálásának módjai, követel-

ményei. 

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi szabályai. 

 

54.3.2. Ügyfélszolgálati kommunikáció magyar és idegen nyelven 

Az ügyfélszolgálati kommunikáció szabályai. 

Információszerzés és információnyújtás szolgáltatásokkal, ügyekkel kapcsolatban. 

Kommunikációs stílusok az ügyfélszolgálaton. 

A kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kapcsolatlezárás módjai magyar és egy idegen nyelven. 

 

54.3.3. Kommunikációs technikák 

Beszédtechnika és retorika. 

A közvetlen és közvetett szóbeli kommunikáció nyelvi megformálásának módjai, követel-

ményei. 

A telefonos kommunikáció technikái magyar és egy idegen nyelven. 

Konfliktuskezelési technikák. 

Asszertív kommunikáció módszerei. 

 

54.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, tréning megtartására alkalmas terem 

 

54.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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55. Ügyfélszolgálati kommunikációgyakorlat tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

55.1. A tantárgy tanításának célja 

Az ügyfélszolgálati kommunikációs gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló ügyfél-

szolgálati feladatok ellátásához szükséges kompetenciáit fejlessze. A tanuló szituációs gyakorla-

tokon keresztül. gyakorolja be a különböző ügyféltípusoknál alkalmazható eredményes kommu-

nikációs technikákat. 

 

55.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

55.3. Témakörök 

55.3.1. Ügyfélszolgálati kompetenciák 

Ügyfélszolgálati kompetenciák fajtái, jellemzői. 

Ügyfélszolgálati kompetenciákat fejlesztő gyakorlatok. 

 

55.3.2. Ügyféltípusok, kommunikációs stílusok 

Problémás ügyféltípusok. 

Kommunikáció problémás ügyféllel. 

 

55.3.3. Ügyfélszolgálati kommunikációs gyakorlatok magyar és idegen nyelven 

Szóbeli, írásbeli, telefonos kommunikációs gyakorlatok, különböző ügyféltípusok szerinti 

csoportosításban. 

 

55.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, tréning megtartására alkalmas terem 

 

55.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11385-12 azonosító számú 

Magyar– és idegen nyelvű panaszkezelés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11385-12 azonosító számú Magyar– és idegen nyelvű panaszkezelés megnevezésű szakmai köve-

telménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK   

Megnyugtatja az ügyfelet, megértést, segítőkészséget tanúsít  x 

Azonosítja és pontosítja a reklamáció okát  x 

Kompetenciájának megfelelően dönt a probléma kezeléséről  x 

Tájékoztatást ad az ügyintézés további menetéről magyar és idegen 

nyelven 
 x 

Meggyőződik a megoldás elfogadásáról  x 

Dokumentálja az ügyfélpanasz megoldását  x 

SZAKMAI ISMERETEK   

A klasszikus ügyfélszolgálati feladatok fajtái x  

A panaszügyek hatékony kezelésének módjai x  

Az ügyféladatok gyűjtése, szegmentált ügyfélkezelés x  

Az ügyfél-kommunikációs stratégia; alapelvek x  

Az ügyfelek tipizálása x  

A szolgáltatói attitűd, ügyfélközpontúság és szervezeti lojalitás x  

A fogyasztói magatartás x  

A fogyasztóvédelmi és termékfelelősségi törvény x  

A jogérvényesítés x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Szakmai nyelvű íráskészség x x 

Köznyelvi beszédkészség x x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

Információforrások kezelése x x 
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság x x 

Türelmesség x x 

Felelősségtudat x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Konfliktusmegoldó készség x x 

Empatikus készség x x 

Segítőkészség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Problémaelemzés, -feltárás x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x 

Lényegfelismerés (lényeglátás) x x 

 

56. Ügyfélszolgálati panaszkezelés tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

56.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Ügyfélszolgálati kommunikáció tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló elsajátítsa a panasz-

kezelés módszertanát. Tudjon az ügyfél felé, megértést, segítőkészséget tanúsítani. 

Tudja azonosítja és pontosítja a reklamáció okát. Képessé váljon dönteni a probléma kezeléséről. 

Tudjon tájékoztatást adni az ügyintézés további menetéről magyar és idegen nyelven. Ismerje az 

ügyfélpanasz dokumentálásának módjait. Ismerje meg a szóbeli a telefonos és az írásbeli panasz-

kezelés sajátosságait. Tisztában legyen a fogyasztói magatartás-formákkal, és a panaszügyek jog-

szabályi hátterével. 

 

56.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

56.3. Témakörök 

56.3.1. Az ügyfélközpontú problémakezelés szempontjai 

A szolgáltatói attitűd, ügyfélközpontúság és szervezeti lojalitás. 

A fogyasztói magatartás. 

A fogyasztóvédelmi és termékfelelősségi törvény. 
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A jogérvényesítés. 

 

56.3.2. Az ügyfélszolgálati panaszügyek fajtái 

A klasszikus ügyfélszolgálati feladatok és panaszügyek fajtái. 

A panaszügyek hatékony kezelésének módjai. 

 

56.3.3. Reklamáció kezelés kommunikációja 

Az ügyféladatok gyűjtése, szegmentált ügyfélkezelés. 

Az ügyfél-kommunikációs stratégia; alapelvek. 

Az ügyfelek tipizálása. 

 

56.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, tréning megtartására alkalmas terem 

 

56.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

57. Ügyfélszolgálati panaszkezelés gyakorlat tantárgy 77 óra/77 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

57.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Ügyfélszolgálati kommunikáció gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló begyako-

rolja a panaszkezelés kommunikációs technikáit, magyar és idegen nyelven. Kialakuljanak a 

megfelelő kompetenciák ahhoz, hogy az ügyfél felé, megértést, segítőkészséget tudjon tanúsítani, 

és kezelni tudja a problémát az ügyfél számára megnyugtató módon. Tudjon tájékoztatást adni 

az ügyintézés további menetéről magyar és idegen nyelven. Tudjon ügyfélpanasz dokumentálni. 

tudjon a szóban a telefonon és írásban is szakszerűen panaszt kezelni. 

 

57.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

57.3. Témakörök 

57.3.1. Szóbeli panasz kezelése 

Ügyfélkezelési ismeretek, módszerek. 
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Empátia és asszertív készségek fejlesztése. 

Konfliktus és konszenzus. 

Problémakezelési módszerek. 

Tájékoztatás módszertana az ügyintézés menetéről magyar és idegen nyelven. 

Érvelés és meggyőzés technikák. 

Telefonos ügyfélkapcsolat sajátosságai. 

Telefonos panaszok kezelésének kommunikációs technikái. 

 

57.3.2. Írásbeli panasz kezelése 

Ügyfélkezelési módszerek írásbeli panasz esetén. 

Empátia és asszertív írásbeli készségek fejlesztése. 

Problémakezelési kommunikációs módszerek írásban. 

Tájékoztatás módszertana az ügyintézés menetéről. 

Írásbeli érvelés és meggyőzés technikák magyar és idegen nyelven. 

Írásbeli panaszra válaszlevél formai és tartalmi elemei magyar és idegen nyelven. 

 

57.3.3. Ügyfélszolgálati panaszkezelési gyakorlatok magyar és idegen nyelven 

Írásbeli, telefonos és szóbeli panaszkezelési gyakorlatok magyar és idegen nyelven. 

 

57.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, tréning megtartására alkalmas terem 

 

57.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11553-16 azonosító számú 

Rendvédelmi szervek és alapfeladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11553-16 azonosító számú Rendvédelmi szervek és alapfeladatok megnevezésű szakmai követel-

ménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK      

Ismeri és átlátja a magyarországi rendvédelmi fel-

adatot ellátó szervek és a magánbiztonsági szerve-

zetek rendeltetését, alapfeladatait, fellépéseit, in-

tézkedéseit. 

x     

Betartja a feladatellátásában a rendőrség, a kataszt-

rófavédelem, a büntetés-végrehajtás 
x     

valamint a magánbiztonsági szervezetek szolgálat-

ellátására vonatkozó jogszabályait és egyéb sza-

bályzóit. 

x     

Ismeri a rendőrség, a katasztrófavédelem, a bünte-

tés-végrehajtás, valamint magánbiztonság erőit és 

eszközeit, valamint a feladatrendszerükhöz kap-

csolódó egyéb tudnivalókat. 

  x   

Szolgálatot ad és vesz át az általános előírások sze-

rint. 
  x   

Ellátja a fegyverek tárolásával és kiadásával kap-

csolatos feladatokat. 
 x    

Átlátja az ügykezeléssel kapcsolatos fontosabb fo-

galmakat, az iratok védelmével 
 x    

kapcsolatos szabályokat.  x    
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Ismeri a rendvédelmi és egyéb közszolgálati szerv 

tisztviselőjére, valamint a magánbiztonság alkal-

mazottjára vonatkozó elvárásokat, átlátja és érvé-

nyesíti a jogosultságokat. 

 x    

Betartja a rendvédelmi, és egyéb közszolgálati 

tisztviselőre, valamint a magánbiztonság alkalma-

zottjára vonatkozó etikai normákat. 

 x    

Szabályszerűen alkalmazza az adat- és titokvéde-

lemre vonatkozó előírásokat, titoktartási szabályo-

kat. 

x     

Elvégzi a rendvédelmi és egyéb közszolgálati fel-

adatellátáshoz szükséges egészségügyi, pszichikai 

és fizikai felméréseket. 

  x   

Alkalmazza a tűzvédelmi, munkavédelmi, környe-

zetvédelmi és környezetgazdálkodási szabályokat. 
    x 

SZAKMAI ISMERETEK      

A magyarországi rendvédelem történetének főbb 

szakaszai 
x     

A rendvédelmi szervek felépítése, helye és szerepe 

a társadalomban, a működésüket meghatározó jog-

szabályok, a rendvédelem alapfogalmai 

x     

A Magyarországon működő rendvédelmi feladato-

kat ellátó szervek irányítása 
x     

A rendőrség feladatai, működése és szervezeti fel-

építése 
x     

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete 

és jogállása 
x     

Az Országgyűlési Őrségre és a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalra vonatkozó legfontosabb ismeretek 
x     

A katasztrófavédelem feladatai, működését meg-

határozó jogszabályok 
  x   
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A büntetés-végrehajtás feladatai, működését meg-

határozó jogszabályok 
  x   

Együttműködés a rendvédelmi szervek között   x   

A rendészeti tevékenységet végző állami, önkor-

mányzati és civil szervezetek 
  x   

A rendvédelmi szervek alapfeladatai és eljárások 

alapjai 
 x    

A rendvédelmi szervekre vonatkozó munka-, bal-

eset, tűz-, környezetvédelmi, egészségvédelemi és 

az elsősegélynyújtási szabályok, előírások 

x     

Adat- és titokvédelemre, valamint ügykezelésre 

vonatkozó előírások, titoktartási 
x     

szabályok, adatkezelés x     

A szolgálati viszony létesítése, tartalma, beosztási, 

rendfokozati előmeneteli rendszer, a rendvédelmi 

szerv tagját megillető jogosultságok és elvárások 

  x   

Alapvető közúti közlekedési fogalmak, jogszabályi 

előírások 
  x   

A kényszerítő eszközök és alkalmazásuk szabályai   x   

Az államhatárral kapcsolatos alapfogalmak és a 

feladatokat meghatározó főbb jogi szabályzók 
    x 

Katasztrófavédelmi alapismeretek     x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK      

Rendvédelmi szervek alapfeladatainak ismerete x x x x x 

A rendvédelmi szervek munkáját meghatározó sza-

bályrendszer ismerete 
x x x x x 

Együttműködés lehetőségei és formái a rendvé-

delmi szerveknél 
x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK      

Megbízhatóság x x x x x 

Önfegyelem x x x x x 

Elhivatottság, elkötelezettség x x x x x 
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK      

Empatikus készség x x x x x 

Konfliktusmegoldó készség x x x x x 

Kommunikációs rugalmasság x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK      

Ismeretek helyén való alkalmazása x x x x x 

Körültekintés, elővigyázatosság x x x x x 

Helyzetfelismerés x x x x x 

 

58. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok I. tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék-szakké-

pesítéshez kapcsolódik. 

 

58.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a magyarországi rendvédelmi szervek történetét az államalapítástól napja-

inkig.  

58.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Rendvédelmi szervek és alapfeladatok I. tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma meg-

egyezik a 11553-16 azonosító számú Rendvédelmi szervek és alapfeladatok megnevezésű szak-

mai követelménymodulhoz tartozó Rendvédelmi szervek és alapfeladatok I. tantárgy témaköré-

nek szakmai tartalmával. 

 

58.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

58.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

59. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok II. tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék-szakké-

pesítéshez kapcsolódik. 
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59.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a szolgálatellátás általános szabályait. Sajátítsák el a tűzoltó és tűzmegelő-

zési, valamint a határrendészeti alapismereteket. A tanulók szerezzenek iparbiztonsági, illetve 

katasztrófavédelmi alapismereteket, katasztrófavédelmi műszaki ismereteket. 

59.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Rendvédelmi szervek és alapfeladatok II. tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma 

megegyezik a 11553-16 azonosító számú Rendvédelmi szervek és alapfeladatok megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó Rendvédelmi szervek és alapfeladatok II. tantárgy téma-

köreinek szakmai tartalmával. 

 

59.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem vagy külső helyszín 

 

59.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

60. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok III. tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék-szakké-

pesítéshez kapcsolódik. 

 

60.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a rendőri szolgálatellátás szabályait és a kényszerítő, valamint a táma-

dáselhárító eszközöket. 

 

60.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Rendvédelmi szervek és alapfeladatok III. tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma 

megegyezik a 11553-16 azonosító számú Rendvédelmi szervek és alapfeladatok megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó Rendvédelmi szervek és alapfeladatok III. tantárgy té-

maköreinek szakmai tartalmával. 

 

60.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem vagy külső helyszín 
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60.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

61. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok IV. tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék-szakké-

pesítéshez kapcsolódik. 

 

61.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók készüljenek fel az érettségi vizsgára. 

 

61.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Rendvédelmi szervek és alapfeladatok IV. tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma 

megegyezik a 11553-16 azonosító számú Rendvédelmi szervek és alapfeladatok megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó Rendvédelmi szervek és alapfeladatok IV. tantárgy té-

maköreinek szakmai tartalmával. 

 

61.3. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

62. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakorlat tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék-szakké-

pesítéshez kapcsolódik. 

 

62.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók gyakorlatban is sajátítsák el a szolgálati ismeretekre vonatkozó legfontosabb szabá-

lyokat, a tűzoltási gyakorlati alapismereteket és betekintést nyerjenek a büntetés-végrehajtás 

alapismereteibe. Mélyítsék el a vonatkozó jogszabályi ismereteket. 
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62.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakorlat. tantárgy valamennyi témakörének szakmai 

tartalma megegyezik a 11553-16 azonosító számú Rendvédelmi szervek és alapfeladatok meg-

nevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakor-

lat tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 

 

62.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem vagy külső helyszín 

 

62.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

63. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék-szakké-

pesítéshez kapcsolódik. 

 

63.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a magyarországi rendvédelmi szervek történetét az államalapítástól napja-

inkig, továbbá a rendőrség, feladatát, működését, szervezeti felépítését. 

A tanuló ismerje meg a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás feladatát, működését, szer-

vezeti felépítését és az Országgyűlési Őrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatait. A ta-

nulók ismerjék meg a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás szolgálatellátására 

vonatkozó általános szabályokat. Mélyítsék el a vonatkozó jogszabályi, a munkavédelmi és kör-

nyezetvédelmi ismereteket. 

 

63.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Rendvédelmi szervek és alapfeladatok tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma 

megegyezik a 11553-16 azonosító számú Rendvédelmi szervek és alapfeladatok megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó Rendvédelmi szervek és alapfeladatok I. tantárgy téma-

köreinek szakmai tartalmával. 

 

63.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és /vagy külső helyszín 
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63.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



Az Arany János Református Gimnázium Pedagógiai Programja 

385 

 

A 

11552-16 azonosító számú 

Önvédelem és intézkedéstaktika 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11552-16 azonosító számú Önvédelem és intézkedéstaktika megnevezésű szakmai követelmény-

modulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK     

Folyamatosan fejleszti fizikai állóképessé-

gét, önvédelmi alapismereteit, végrehajtja 

az éves fizikai felméréseket 

x    

Légpuska lőgyakorlatot teljesít  x   

Ismeri és betartja a fegyverek és lőszerek 

használatával és tárolásával kapcsolatos elő-

írásokat 

 x   

Rendészettechnikai eszközöket kezel, alkal-

maz 
 x   

Személy- és tárgyleírást végez   x  

Szolgálat ellátása gyakorlása során a társ te-

vékenységét biztosítja 
   x 

Testi kényszert, bilincset, vegyi eszköz, 

rendőrbot, alkalmazását gyakorolja. 
  x  

Biztosítási feladatokat gyakorol közlekedési 

baleset, bűncselekmény, rendkívüli ese-

mény, rendezvény szimulált helyszínén 

   x 

Feltartóztatja az intézkedés alá vont szemé-

lyeket, átvizsgálja a ruházatot, csomagot, 

járművet 

   x 

Felvilágosítást, tájékoztatást kér és ad, iga-

zoltat, okmányokat ellenőriz, adatot, nyílt 

információt gyűjt és ellenőriz 

   x 
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Fokozott ellenőrzést gyakorol, ellenőrzi a 

kijelölt helyeket, meghatározott személye-

ket 

   x 

Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre 

vagy utasításra, melynek során betartja a 

jogszerűség, szakszerűség, arányosság, ob-

jektivitás, biztonság és eredményesség kö-

vetelményeit 

   x 

Intézkedést gyakorol személyi sérüléssel 

nem járó balesetnél 
  x  

Közúti ellenőrzést, személyazonosítást, spe-

ciális (Schengen) nyilvántartásokban tör-

ténő ellenőrzést gyakorol 

  x  

Úti okmányok ellenőrzését, kezelését gya-

korolja, felismeri az ezekkel kapcsolatos 

jogsértő cselekményeket 

  x  

Közveszély esetén a szakmai szabályok sze-

rint intézkedik 
  x  

SZAKMAI ISMERETEK     

Az életkorhoz igazodó fizikai állóképesség 

fejlesztéséhez szükséges feltételek ismerte-

tése 

x    

Felvilágosítás a sérülésveszélyről, a tiltó és 

biztonsági rendszabályok 
x    

Az önvédelem, közelharc meghatározása x    

Önvédelmi alapismeretek x    

Az intézkedések végrehajtásának jogi alap-

jai 
  x x 

Az intézkedések gyakorlati végrehajtása    x 

Kommunikáció az intézkedés alá vont sze-

méllyel 
   x 
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Az intézkedő állás helyes alkalmazása; az 

intézkedő állás céljának (stabilitás, lágy ré-

szek védelme, a kisebb támadható felület) 

érvényesítése 

   x 

A testi kényszer alaptechnikái.    x 

Az alkohol, kábítószer és valamilyen pszic-

hotrop anyag hatása alatt álló személlyel 

szembeni intézkedés veszélyei és következ-

ményei. 

   x 

Lövészeti alapismeretek.  x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     

Rendvédelmi technikai eszközök, egyéni 

alapfelszerelések kezelése, használata 
x x x x 

Kényszerítő eszközök felismerése, megkü-

lönböztetése 
x x x x 

Önvédelmi fogások alkalmazása x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     

Önfegyelem x x x x 

Elhivatottság, elkötelezettség x x x x 

Megbízhatóság x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     

Empatikus készség x x x x 

Konfliktus megoldó készség x x x x 

Kommunikációs rugalmasság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x x 

Körültekintés, elővigyázatosság x x x x 

Helyzetfelismerés x x x x 

 

64. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat I. tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék-szakké-

pesítéshez kapcsolódik. 
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64.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a fizikai erőnlét fejlesztésének, az önvédelmi ismereteknek és légfegyver 

lövészetnek az alapjait. A tanulók ismerjék meg a fizikai erőnlét fejlesztésének, az önvédelmi 

ismereteknek és légfegyver lövészetnek az alapjait. 

 

64.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat I. tantárgy valamennyi témakörének szakmai tart-

alma megegyezik a 11552-16 azonosító számú Önvédelem és intézkedéstaktika megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat I. tantárgy té-

maköreinek szakmai tartalmával. 

 

64.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, iskolaudvar, Tornaterem, sportpálya, lőtér, a légfegyver lövészethez biztonságosan 

elkülöníthető terület. 

 

64.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

65. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat II. tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék-szakké-

pesítéshez kapcsolódik. 

 

65.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a fizikai erőnlét továbbfejlesztésének lehetőségeit. Önvédelmi és közel-

harc ismereteiket mélyítsék el, gyakorolják a már elsajátított technikákat. Ismerkedjenek meg a 

kiskaliberű tűzfegyverekkel. A tanulók kezdjék meg a felkészülést a rendvédelmi szervek fizikai 

alkalmassági követelményeire. 

 

65.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat II. tantárgy valamennyi témakörének szakmai tar-

talma megegyezik a 11552-16 azonosító számú Önvédelem és intézkedéstaktika megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat II. tantárgy 

témaköreinek szakmai tartalmával. 
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65.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, iskolaudvar, Tornaterem, sportpálya, lőtér, a légfegyver lövészethez biztonságosan 

elkülöníthető terület. 

 

65.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

66. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat III. tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék-szakké-

pesítéshez kapcsolódik. 

 

66.1. A tantárgy tanításának célja 

Ismerkedjenek meg a testi kényszer és a rendőri intézkedések alapjaival. Sajátítsák el a személy- 

és vagyonőri intézkedések gyakorlatát. A tanulók folytassák a felkészülést a rendvédelmi szervek 

fizikai alkalmassági követelményeire. Bővítsék a testi kényszer alkalmazásával és a személy- és 

vagyonőri, valamint a közterület-felügyelői intézkedésekkel kapcsolatos gyakorlati tudásukat. 

 

66.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat III. tantárgy valamennyi témakörének szakmai tar-

talma megegyezik a 11552-16 azonosító számú Önvédelem és intézkedéstaktika megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat III. tantárgy 

témaköreinek szakmai tartalmával. 

 

66.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, iskolaudvar, Tornaterem, sportpálya, lőtér, a légfegyver lövészethez biztonságosan 

elkülöníthető terület. 

 

66.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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67. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat IV. tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék-szakké-

pesítéshez kapcsolódik. 

 

67.1. A tantárgy tanításának célja 

Tovább bővítsék a rendőri intézkedésekkel, a testi kényszer alkalmazásával és a személy- és va-

gyonőri, valamint a közterület-felügyelői intézkedésekkel kapcsolatos tudásukat. Mélyítsék el a 

vonatkozó jogszabályi ismereteket. 

 

67.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat IV. tantárgy valamennyi témakörének szakmai 

tartalma megegyezik a 11552-16 azonosító számú Önvédelem és intézkedéstaktika megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat IV. tantárgy 

témaköreinek szakmai tartalmával. 

 

67.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, iskolaudvar, Tornaterem, sportpálya, lőtér, a légfegyver lövészethez biztonságosan 

elkülöníthető terület. 

 

67.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

68. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

A tantárgy az 52 345 04 azonosító számú Közszolgálati ügykezelő megnevezésű mellék-szakké-

pesítéshez kapcsolódik. 

 

68.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a fizikai erőnlét fejlesztésének, az önvédelmi ismereteknek és légfegyver 

lövészetnek az alapjait.A tanulók ismerjék meg a fizikai erőnlét fejlesztésének, az önvédelmi 

ismereteknek és légfegyver lövészetnek az alapjait.A tanulók ismerjék meg a fizikai erőnlét to-

vábbfejlesztésének lehetőségeit. Önvédelmi és közelharc ismereteiket mélyítsék el, gyakorolják 
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a már elsajátított technikákat. Ismerkedjenek meg a kiskaliberű tűzfegyverekkel. A tanulók kezd-

jék meg a felkészülést a rendvédelmi szervek fizikai alkalmassági követelményeire. Ismerkedje-

nek meg a testi kényszer és a rendőri intézkedések alapjaival. Sajátítsák el a személy- és vagyon-

őri intézkedések gyakorlatát.A tanulók folytassák a felkészülést a rendvédelmi szervek fizikai 

alkalmassági követelményeire. Bővítsék a testi kényszer alkalmazásával és a személy- és va-

gyonőri, valamint a közterület-felügyelői intézkedésekkel kapcsolatos gyakorlati tudásukat. To-

vább bővítsék a rendőri intézkedésekkel, a testi kényszer alkalmazásával és a személy- és va-

gyonőri, valamint a közterület-felügyelői intézkedésekkel kapcsolatos tudásukat.Mélyítsék el a 

vonatkozó jogszabályi ismereteket. 

 

68.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat tantárgy valamennyi témakörének szakmai tart-

alma megegyezik a 11552-16 azonosító számú Önvédelem és intézkedéstaktika megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat I. tantárgy té-

maköreinek szakmai tartalmával. 

 

68.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, iskolaudvar, Tornaterem, sportpálya, lőtér, a légfegyver lövészethez biztonságosan 

elkülöníthető terület. 

 

68.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
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69. Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 46 óra 

 

Az ágazati szakmai kompetenciák erősítése a mellék-szakképesítésre meghatározott időkeretben 

történik. 

 

69.1. Tanításának célja 

E témakörben a szakképesítéshez kapcsolódó – a képző intézmény helyi sajátosságait figyelembe 

vevő – ágazati szakmai kompetenciák erősítését kell tanórai keretben végrehajtani. 

 

69.2. Értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

10. évfolyamot követően 70 óra 

11. évfolyamot követően 70 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek kereté-

ben az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a tanulók 

egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Rendvédelmi tábor 

35 óra 

A rendvédelmi tábor célja: A 10. évfolyamon elsajátított Rendvédelmi szervek és alapfeladatok, 

valamint az Önvédelem és Intézkedéstaktika gyakorlat tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretek gya-

korlása, elmélyítése.  

 

Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára 

A tanulók rendvédelmi tábori szakmai gyakorlata az iskolában vagy egy, a gyakorlat számára 

alkalmas (sportfoglalkozás és tantermi foglalkozás) kijelölt helyen kerüljön megszervezésre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat, 

és azok értékelését.  

A szakmai feladatok:  

Az alakiasság fejlesztése. 

A fizikai állóképesség fejlesztése, az önvédelem, a légpuskahasználat gyakorlása. Elsősegély-

nyújtás gyakorlása. 

Személy és vagyonőr munkájához kapcsolódó gyakorlatok. 

A rendvédelmi szervek szóbeli és írásbeli kommunikációshoz kapcsolódó gyakorlatok. 

Lehetőség esetén a rendvédelmi szervek (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás) 

meglátogatása, munkájuk tanulmányozása, ennek hiányában a rendvédelmi szervek meghívott 

munkatársai előadásának meghallgatása. 

Környezetvédelmi gyakorlat. 
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Katasztrófavédelmi összefüggő szakmai gyakorlat 

35 óra 

A katasztrófavédelmi szakmai gyakorlat célja: A katasztrófavédelmi szakmai, tűzoltásialapisme-

retek komplex gyakorlati alkalmazása, a szakmai gyakorlat során történő elsajátítása. A gyakor-

lati képzésen a tanulók az elméleti szakaszban a Rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakorlat 

tantárgy elsajátításával megszerzett ismereteire építve meghatározott feladatok végrehajtásával 

a katasztrófavédelmi munka végzéséhez szakmai gyakorlati tapasztalatokat szereznek. 

Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára 

A tanulók a szakmai gyakorlatot az iskolában vagy egy kijelölt katasztrófavédelmi szervnél hajt-

ják végre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat, 

és azok értékelését.  

A szakmai feladatok:  

Elemek a katasztrófavédelmi műszaki alapismeretekből; 

Tűzoltói és tűzmegelőzési alapismeretek elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlat 

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Rendvédelmi tábor 

35 óra 

A rendvédelmi tábor célja: A 11. évfolyamon elsajátított Személy- és vagyonvédelmi ismeretek 

gyakorlat, valamint az Önvédelem és Intézkedéstaktika gyakorlat tantárgyakhoz kapcsolódó is-

meretek gyakorlása, elmélyítése.  

Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára 

A tanulók rendvédelmi tábori szakmai gyakorlata az iskolában vagy egy, a gyakorlat számára 

alkalmas (sportfoglalkozás és tantermi foglalkozás) kijelölt helyen kerüljön megszervezésre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat, 

és azok értékelését.  

A szakmai feladatok:  

Az alakiasság fejlesztése. 

A fizikai állóképesség fejlesztése, az önvédelem, a légpuskahasználat gyakorlása. Elsősegély-

nyújtás gyakorlása. 

Személy és vagyonőr és a közterület-felügyelő munkához kapcsolódó gyakorlatok. 

Testi kényszer alaptechnikáinak gyakorlása. 
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A rendvédelmi szervek szóbeli és írásbeli kommunikációshoz kapcsolódó gyakorlatok. 

Lehetőség esetén a rendvédelmi szervek (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás) 

meglátogatása, munkájuk tanulmányozása, ennek hiányában a rendvédelmi szervek meghívott 

munkatársai előadásának meghallgatása. 

Környezetvédelmi gyakorlat. 

 

Rendőrségi gyakorlat 

35 óra  

A rendőrségi szakmai gyakorlat célja: A rendvédelmi szervek szakmai alapismereteinek komp-

lex gyakorlati alkalmazása, az új gyakorlati ismeretek szakmai gyakorlat során történő elsajátí-

tása. A gyakorlati képzésen a tanulók az elméleti szakaszban a Rendvédelmi szervek és alapfel-

adatok tantárgy elsajátítása során megszerzett ismereteire építve meghatározott feladatok végre-

hajtásával a rendőri munka végzéséhez szakmai gyakorlati tapasztalatokat szereznek. 

Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára: 

A tanulók a szakmai gyakorlatot az iskolában vagy egy kijelölt rendőri szervnél hajtják végre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat, 

és azok értékelését.  

A szakmai feladatok: 

Az általános szolgálati, szolgálat-ellátási ismeretek gyakorlása. 
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II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

 

Ügykezelői gyakorlat 

80 óra 

Az ügykezelői gyakorlat célja: A 13. évfolyamon a Közszolgálati ügyintézői gyakorlat tantárgy 

tanulása során elsajátított, a közszolgálati szervek ügykezelési ismeretekhez kapcsolódó tudás-

anyag gyakorlása, elmélyítése.  

Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára 

A tanulók ügykezelési gyakorlata az iskolában egy szimulált ügykezelői-postázói helyiségben 

(irattár) vagy egy, a gyakorlat számára alkalmas közszolgálati szervnél kerüljön megszervezésre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat, 

és azok értékelését.  

A szakmai feladatok:  

Érkeztetés, iktatás, postázás, expediálás, irattárrendezés, iratselejtezés és egyéb az ügykezelői 

munkakörrel összefüggő feladatok gyakorlása, iktató programok megismerése, használatának 

gyakorlása. 

 

Kormányablak-ügyintéző gyakorlat 

80 óra 

A kormányablak-ügyintéző szakmai gyakorlat célja: A szakmai alapismeretek komplex alkalma-

zása, az új szakmai ismeretek gyakorlat során történő elsajátítása. Az elméleti szakaszban a Köz-

szolgálati ügyintézői gyakorlat tantárgy tanulása során megszerzett ismeretekre építve meghatá-

rozott feladatok végrehajtásával a kormányablak-ügyintézői munka végzéséhez szakmai gyakor-

lati tapasztalatokat szereznek. 

Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára: 

A tanulók a szakmai gyakorlatot kormányhivatali kormányablakban végzik.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat, 

és azok értékelését.  

A szakmai feladatok:  
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Kormányablakban asszisztensi feladatok ellátása. Kormányablak ügyintézők munkájának támo-

gatása. Ügyekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása Kormányablakban használt 

speciális az ügyek intézéséhez szükséges informatikai programok megismerése.” 
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4. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

229 / 2012.(VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

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

intézmények névhasználatáról 

5/ 2020. (I. 31. )Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és az alkalmazá-

sáról szóló 110 / 2012.(VI.4.) Kormányrendelet módosításáról 

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

A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet 

40 / 2020. (VI.24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

326 / 2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

258 / 2019. (X.31.) Kormányrendelet a tankönyvellátással kapcsolatos feladatok átadásáról 
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5. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEINEK ÉS FÜGGE-

LÉKEINEK RENDJE 

1. sz. melléklet: Középiskolai bizonyítvány másodlat kiadásához kérelem 

2. sz. melléklet: Középiskolai bizonyítvány másodlat 

3. sz. melléklet: Érettségi bizonyítvány másodlat kiadásához kérelem 

4. sz. melléklet: Érettségi bizonyítvány másodlat 

5. sz. melléklet: Felvételi követelmények az Arany János Református Gimnáziumba 

6. sz. melléklet: Jelentkezési lap közép- és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésre 

7. sz. melléklet: Jelentkezési lap a szakköri és egyéb foglalkozásokra 

8. sz. melléklet: Jelentkezési lap közösségi szolgálatra 

9. sz. melléklet: Kérelem előrehozott érettségire történő jelentkezéshez 

10. sz. melléklet: Kérelem osztályozóvizsgára történő jelentkezéshez 

11. sz. melléklet: Szakaszvizsga tanúsítvány 
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1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 
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3. sz. melléklet 
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4. sz. melléklet 
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5. sz. melléklet 
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6. sz. melléklet 
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7. sz. melléklet 
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8. sz. melléklet 
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9. sz. melléklet 
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10. sz. melléklet 
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11. sz. melléklet 
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