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AZ ISKOLA NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMJA 

1. AZ INTÉZMÉNYÜNK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE 

 

Iskolánk több mint húsz éves szakmai-pedagógiai eredményeit és értékeit megőrizve (2016. 

szeptember 1-től) SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium néven működik. Intézményünk nem-
csak nevében, de szellemiségében, nevelési tartalmában és közösségépítő céljaiban is változott 
és folyamatosan gazdagodik. Don Bosco örökségéből merítve szolgálja azokat a fiatalokat és 
felnőtteket, akik számára fontos a közösség, nyitottak a fejlődésre és az igényes, minőségi ok-
tatást választják.  

 

A SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium  

 

Az intézmény Budapest XI. kerületében látja el a feladatát. A földrajzi elhelyezkedésből követ-
kezően elsősorban a közép-magyarországi régióból iskolázunk be diákokat, de kisebb számban 
az ország minden tájáról fogadunk tanulókat.  Az intézmény előkelő helyet vívott ki magának 

az informatikai, a művészeti szakképesítések területén, illetve kiválóak az eredményeink a hu-
mán és turisztikai szakmai képzésekben is, hiszen évről évre egyre több diák választ bennünket. 
Az elmúlt időszakban a nappali és esti tagozatot egybevéve átlagosan ezer diák tanult az isko-

lánkban.  A feladatállását szolgáló infrastruktúra és tárgyi eszközök tekintetében iskolánk meg-
felel korunk kihívásainak, hiszen a 2009-ben átadott épület minden szempontból alkalmas a 

tanulási igények kiszolgálására.  Minden évben megújítjuk és továbbfejlesztjük az informatikai 
eszközbázist, továbbá a fotó- és videó stúdiót.  Iskolánk rendelkezik Budapest egyik legjobban 

felszerelt és legkorszerűbb művészeti alkotó bázisával, ahol valamennyi művészeti szakirány 

gyakorló terét kiépítettük. 

Kiváló humánerőforrással rendelkezünk, valamennyi munkatársunk az intézmény céljai mellett 
elkötelezett szakember, akik a neveléssel, oktatással és az oktatás segítésével összefüggő fel-
adataikat a nagy szorgalommal, gondossággal és szakértelemmel végzik. 

Általános célunk, hogy az intézményünkben tanuló fiatalok képesek legyenek felelősségtelje-
sen gondolkodni, cselekedeteiket az értékek vezéreljék, tisztelettel legyenek mások iránt, le-
gyenek elkötelezettek, kitartóan tanuljanak és dolgozzanak. A fentiek alapján hisszük, hogy az 
intézmény a maga eszközeivel és lehetőségeivel hozzá tud járulni a magyar kultúra, a gazdaság 
és a társadalom fejlődéséhez, illetve a keresztény értékrend megerősítéséhez.  
 

A legfontosabb szakmai-pedagógiai cél, hogy  a beiratkozott tanulóink  sikerrel fejezzék be 
választott képzésüket, így OKJ bizonyítványt és ezzel együtt  olyan szakmai, gyakorlati  és 
társas kompetenciákat szerezzenek, amelyek a fiataloknál elegendőek  a pályakezdéshez, fel-
nőtteknél pedig  az újrakezdéshez, illetve a munkahely megtartásához. 
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Munkatársaink jelenléte és hitele garantálja  a jó légkört, illetve a példamutató  nevelési szem-
lélet közvetítését, ami alapjául szolgál annak, hogy a személyes példamutatás erejével, türelem-
mel és szeretettel neveljük tanulóinkat. 
Abban is segítjük az iskolánkba járó fiatalokat, hogy olyan emberekké váljanak, akik önmaguk-
ban, valamint a helyi közösségükben harmóniát képesek megteremteni, és akik a szeretet révén 

jobbá tudják tenni szűkebb és tágabb környezetüket. 
 

Célunk, hogy a nevelés során tanítványaink sajátítsák el a keresztény erkölcs értékrendjét és 

szabályait, azokat építsék be magatartásukba, életvezetésükbe, mindez pedig segítse őket ab-

ban, hogy az élet erkölcsi válaszútjain helyes döntéseket hozzanak. Célunk, hogy diákjaink 
nemzeti kultúránkat ismerő, értő és ahhoz hűséggel ragaszkodó felnőttekké váljanak. Ezen ne-

velési elvek átadásának színterei elsősorban az erkölcs órák, illetve a fenti célok szellemében 
szervezett közösségi és szabadidős programok. 
 

A SZÁMALK Szakközépiskola húsz éve (rövid összefoglaló a múltról) 

Az intézmény alapítványi iskolaként kezdte működését, a Fővárosi Önkormányzat működési 
engedélye alapján 1993 óta folytatott iskolai rendszerű szakképzést informatikai, közgazdasági 
és ügyviteli ágazaton nappali, esti és levelező tagozaton. Az intézmény elsődleges célja volt, 

hogy az érettségivel rendelkezők első, illetve további szakképesítésekhez jussanak és tovább-
tanulásuk eredményeként államilag elismert szakképesítést szerezzenek. 

2009-ig iskolánkban elsősorban informatikai képzések folytak, továbbá eredményesen és siker-
rel képeztünk Multimédia-fejlesztő, WEB-programozó, Médiatechnológus-asszisztens, Desig-

ner, E-learning tananyagfejlesztő szakirányokon is. A nálunk folyó magas színvonalú szakmai 
munkának egyik objektív mércéje diákjaink az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen tör-
ténő kitűnő szereplése.  

Intézményünk 2007-ben megkapta a LEGJOBB MULTIMÉDIA KÉPZŐHELY – EMMAC 

DÍJ 2007 – nemzetközi elismerést. Ezt a kitüntetést az Európai Multimédia Szövetség ítéli oda 
annak az intézménynek, amelynek Multimédia-fejlesztő képzése a munkaerő-piaci igényeknek 
saját országukban a legjobban megfelel. 

Iskolánk  szakmai profilja a képzési igényeknek megfelelően folyamatosan változik. A képzési 
portfolió tekintetében arra törekszünk, hogy az itthon és Európában is keresett szakmákban ké-
pezzünk, ezért tartjuk fontosnak a képzési kínálat folyamatos felülvizsgálatát és szükség sze-
rinti módosítását.   

Évről évre számos nemzetközi és hazai projektben veszünk részt, amelyek eredményeit és ter-
mékeit az oktatásban folyamatosan felhasználjuk, hiszen iskolánkban mindig is kiemelt cél volt 

nemzetközi és hazai kutatási és fejlesztési projektek eredményeiben is megmutatkozó és a min-
dennapi munkánkban alkalmazott pedagógiai innováció. 

Intézményünk 2012-ben nyerte el az „E-Jobs Observatory” kiválósági jelzést (Label of Excel-

lence), mely jelenti, hogy az EU-s szabvány szerint minősítettek a webfejlesztő képzéseink. 
Iskolánk 2018-ban az ELTE OTKA kutatása alapján elnyerte a megtisztelő Innovatív iskola 

címet.  
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Iskolánk hagyományai  számítástechnikai képzésekben és ehhez kapcsolódó oktatási gyakor-
latban gyökereznek, jövője pedig a folyamatosan megújulni képes és szerteágazó szakmai pro-
fillal rendelkező intézményben testesülhet meg.  
Az elmúlt évtizedben a szakmai tudással kapcsolatos elvárások gyökeresen megváltoztak, 
melynek figyelembe vétele, az igényekhez való alkalmazkodás elengedhetetlen. Iskolánk jövő-
jét a folyamatos fejlődés biztosítja, amelyhez szilárd alapul szolgálnak az elmúlt huszonhárom 
évben elért eredmények. 
 

 

2. AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉL-
JAI, FELADATAI ÉS ESZKÖZEI 

 

Az intézményünkben folyó oktató-nevelő munka sajátosságainak megfelelően az alapel-
veinket és értékeinket az alábbiakban rögzítettük: 

 

 A nevelési-oktatási folyamatban figyelembe vesszük a valamilyen szempontból kiemelkedő 
hozott tudást és megfelelő módszerekkel segítjük azt (felzárkóztatás, tehetséggondozás), 

 Az általunk oktatott szakképesítések képzése során a módszertan rendszeres felülvizsgálata 
során törekszünk az EU és a hazai gazdaság igényeihez igazodó folyamatos fejlesztésre, 

 A tartalom- és tananyagfejlesztés során alapelvünk, hogy a legkorszerűbb ismeretátadási 
módszereket és eszközöket alkalmazva kreatív, önálló felnőtteket neveljünk, 

 Képzéseinkben megvalósítjuk a valós munkakörülményekre történő  felkészítést, hiszen a 

hazai és nemzetközi gyakorlatok részét képezik kurzusainknak, 

 Szakmai képzéseink tervezésénél a nyelvi kommunikációs készség kialakítása mellett ki-
emelt fontosságúnak tartjuk a szakmai nyelv elsajátítását anyanyelven és angol nyelven is, 

 A nevelési tevékenység során figyelembe vesszük a fiatal felnőttkorra jellemző pszichés 
sajátosságokat és ennek megfelelően (az etika tanár, a Szalézi szerzetes, illetve az iskola-

pszichológus révén) célzott figyelem irányul azokra a fiatalokra, akik ezt igénylik. 

 A szakmai kompetenciák fejlesztésén túl a  szakképesítés társas kompetenciáinak elsajátí-
tásához szükséges képességek fejlesztésére is törekszünk (önmenedzselési, kommuniká-
ciós, együttműködési képességek, problémamegoldó készség, csoportmunkában való jár-
tasság stb.), 

 Tanulóink előzetes tudását (hozott tudás) figyelembe vesszük és beszámítjuk (validáljuk), 
 Elköteleztük magunkat a Teljes körű Minőség Menedzsment (TQM) mellett, így folyama-

tosan törekszünk az oktató-nevelő munka minőségének fejlesztésére és ellenőrzésére, A mi-

nőségbiztosítási munkánk tervezése során figyelembe vesszük a pedagógus minősítési rend-
szer és a tanfelügyeleti rendszer előírásait, továbbá a fenntartó által meghatározott alapel-
veket, követelményeket és elvárásokat. 
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Az intézményben folyó oktató-nevelő munka célja 

A célunk egy olyan szakmailag magas színvonalú, széles profilú oktatási intézmény hatékony 
működtetése, amely az oktatás tartalma, a tanítás-tanulási folyamat szervezettsége, a diákok 
elégedettsége eredményeképpen ismert és elismert. 

Intézményünk segíti a fiatalokat, hogy kialakíthassák saját élettervüket, segíti őket hivatásuk 
felismerésében. A szűkebb értelemben vett szakmai képzés mellett az érzelmi érettségre és szo-
ciális érzékenységre is igyekszünk rávezetni a tanulókat. Ehhez szükséges a nevelők pozitív 
példamutatása és személyes nyitottsága. A Szalézi stílusban és pedagógiai szakszerűséggel vég-
hezvitt nevelési folyamat szilárd  értékrenden és koherens pedagógiai hagyományokon alapul 

és ezért felel meg a fiatalok igényeinek. A program az elméleti és szakmai felkészülést  össz-
hangba hozza a szabadidő tevékenységeivel. 
Olyan fiatal felnőtt szakemberek képzése a célunk, akik tanulmányaik befejezése után eredmé-
nyesen tudnak megjelenni a hazai és európai munkaerőpiacon, valamint sikeresen be tudnak 
illeszkedni a társadalomba.  

Célunk továbbá a képzések magas szintű megvalósítása érdekében történő nemzetközi és hazai 
partnerséggel fejlesztési projektekben való folyamatos és tevékeny részvétel. 

Mindezeknek alapot szolgáltat az iskolában folyó közösségi, etikai nevelés lehetősége. Ezáltal 
az iskolánkba járók koherens tudás- és értékrendszert kapnak, mely segítséget nyújt számukra 
életük során. 

 

Az alapvető cél elérése érdekében megfogalmazott részcélok: 
 Az európai szintű, korszerű szakképzés megvalósítása érdekében olyan folyamatos képzés-

fejlesztési tevékenység, mely munkaerő-piaci igényeken alapszik és kimeneti kompetenciá-
kat céloz, 

 A megfelelő arányban tanult elméleti szakmai tartalom mellett gyakorlati, alkalmazási célú 
képzés megvalósítása, mely elősegíti, hogy a tanulók biztos, jól használható tudással kerül-
jenek ki a munkaerőpiacra, 

 Nappali tagozatos diákjaink számára szakmai gyakorlatot szervezünk (a képzéseink része-
ként), mely megteremti az elhelyezkedési esélyeket is részükre. A megszerzett munkahelyi 

tapasztalat és gyakorlati tudás segítséget nyújt a munkaerőpiacon való helytálláshoz. 
 A szakmai kompetenciák tanításán túl más, fontos készségek, képességek fejlesztése, me-

lyek a szakma gyakorlásához elengedhetetlenek (elsősorban a tanulási, problémamegoldó és 
alkalmazási készségeket fejlesztjük, továbbá felkészítjük a tanulókat a csoportmunkára, 
együttműködésre és önmenedzselésre), 

 Tehetségműhelyek működtetése, mely szakmaközi integrált programok megvalósítását je-
lenti a legtehetségesebb diákok kompetenciáinak fejlesztése érdekében.  

 Differenciált oktatás megvalósítása, mely azt célozza, hogy a legjobb tanulók tudásának gaz-
dagítását a „tehetségprojektekben” teljesítsük, míg a lemaradók részére biztosítjuk a felzár-
kózás lehetőségét, 



 

7 

 

 A tanítás-tanulási folyamatban a korosztálynak és célcsoportnak leginkább megfelelő kép-
zési és értékelési módszereket alkalmazzuk, elismerve ezzel a már meglévő tudást, és nö-
velve mindenki esélyét az eredményes tanuláshoz, 

  

 Az előzetesen formális vagy non-formális tanulás keretében szerzett tudás beszámítása 
(szakképesítések és meglévő tudás beszámítása, ennek érdekében ismeret- és készségszint 
felmérése), 

 Olyan szolgáltatások tervezése, fejlesztése és megvalósítása, melyek a fenti képzési és tanu-
lói célok elérését szolgálják, 

 Olyan belső kommunikációs rendszer működtetése, amely a tanulókat, tanárokat és az isko-
lavezetést egyaránt szolgálja. 

 A képzések, a szakmai tudás és képességek fejlesztéséhez megfelelő felkészültséggel ren-
delkező és az önfejlesztést kötelezően végző, szakértői tanári kar folyamatos jelenléte, 

 A képzések és szolgáltatások teljesítéséhez korszerű és megfelelő infrastruktúra biztosítása. 
 

 

Az oktató-nevelő munka legfontosabb feladatai 

Az évek során olyan képzési struktúrát alakítottunk ki és valósítunk meg, mely a lehető legru-
galmasabban képes biztosítani a képzéseink közötti horizontális és vertikális átjárhatóságot. 
Valamennyi szakmai modul után olyan kilépési lehetőséget biztosítunk, mely egyben valamely 
OKJ-szakma vizsgáztatási követelményével azonos. Így kívánjuk elérni, hogy intézményünk-
ből egyetlen tanuló se kerülhessen ki OKJ bizonyítvány nélkül. A horizontális átjárhatóság biz-
tosításával pedig a második szakma megszerzésének idejét és költségét kívánjuk csökkenteni. 

Segítjük a diákjainkat, hogy olyan emberekké váljanak, akik önmagukban, valamint a helyi és 
nemzeti közösségükben harmóniát tudnak teremteni, akik a szeretet gyakorlásával jobbá tudják 
tenni világunkat. Úgy gondoljuk, hogy a keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalo-
kat, hogy megérjenek a szabadság felelős megélésére, az igazi értékek felismerésére és befoga-
dására, továbbá megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot. 
 

A képző intézmény a meghatározott alapelvek és megfogalmazott céloknak megfelelően 
az alábbi feladatokat tekinti a legfontosabbnak: 

 

 A szakmastruktúrát és a kerettanterveket is figyelembe véve olyan képzési rendszer működ-
tetése, mely minimum egy OKJ szakmai bizonyítvány megszerzését lehetővé teszi. Ugyan-
akkor célunk az is, hogy a szakmák jelentős része tartalmazzon (a képzésbe építetten) to-
vábbi nemzetközi képesítéseket (Cisco képzések: IT Essential, CCNA) melyek segítségével 
lényegesen könnyebb az elhelyezkedés itthon és az EU-ban. 

 Bemeneti és kimeneti mérésekhez kötött szakmai angol nyelvi fejlesztés, a magas szintű 
angol nyelvi szakmai kommunikációs kompetencia elérése érdekében (tanulók és tanárok 
képzését egyaránt fontosnak tartjuk). 

 A kiváló tanári, munkatársi közösség tanító-nevelő munkájának eredményeképpen hatékony 
tanítás-tanulási és értékelési folyamat megvalósítása. 
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 Tartalmában, módszerében és eszközrendszerében a legkorszerűbb és leghatékonyabb kép-
zések tervezése, megvalósítása, értékelése. 

 A képzések szakmai tartalmának rendszeres aktualizálása a tudományok, a szakképesítések 

és a különböző szakterületek fejlődésének, valamint a gazdaság szereplőinek és a munka-
adók igényeinek megfelelően. 

 A helyi tantervekben rendszeres tanterv- és tananyagfejlesztés megvalósítása, amelyhez ta-
nári prezentációs anyagokat is kialakítunk és gondoskodunk a megfelelő forrásanyagok elér-
hetőségéről (könyvtár, elektronikus elérhetőség, számítógépes munkaszoba stb.). 

 Rendszeres lehetőséget biztosítunk az oktatók szakmai és oktatási-nevelési készségeinek fej-
lesztéséhez, szakmai továbbképzéseken való részvételéhez. 

 Az oktató-nevelő munka összes érintettjének véleményét kikérjük, a tanulók körében rend-

szeresen (évente kétszer) végzünk elégedettségi vizsgálatot, a tanárok, a dolgozók és a szak-
mai gyakorlóhelyek (valamennyi partnerünk) körében pedig eseti jelleggel. 

 A szakképesítések fejlődésének és a gazdaság igényeinek figyelembe vétele mellett az elé-
gedettségi vizsgálatok eredményeinek megfelelően dolgozzuk ki értékelési rendszereinket. 

 

Az oktató-nevelő munka legfontosabb eszközei 

Az intézmény céljainak megvalósításához az alábbi eszközök alkalmazását tartja a legfonto-
sabbnak: 

 A kiváló infrastruktúra a legfontosabb, melyet valamennyi szakma oktatásához kialakítot-
tunk (speciális felszereltséggel rendelkező géptermek, művészeti gyakorlóbázis, fotó- és vi-
deó stúdió). 

 A tanulók fejlesztését szolgálják a géptermek, a házikönyvtár, a tartalomszolgáltató rendszer 
(elektronikus könyvtárként is működik, mivel tananyagaink, tanulási segédleteink egy része 
elektronikus formában érhető el a Moodle rendszerben), a tehetségkurzusok, nyelvi kurzu-
sok, közösségi rendezvények, nemzetközi kurzusok, szakmai versenyek. 

 Külső helyszíneket is biztosítunk tanulóink fejlesztéséhez, speciális tantárgyak tanulásához 
(múzeumpedagógiai foglalkozások, kiállítások, más külső helyszínek alkotáshoz, fotózás-
hoz, filmkészítéshez, idegenvezetéshez). 

 A tanulás és a munka összekapcsolását szolgálja az egyre bővülő tanulószerződéses forma, 
valamint az egybefüggő szakmai gyakorlat működtetése.  

 A szakmai gyakorlatok változatos formái révén tanulóink számára lehetőséget teremtünk a 

munkaerőpiacon való rutinosabb fellépésre, jártasságot szerezhetnek az adott szakterületen 
és esetenként lehetőségük nyílik pályakezdőként valamely cégnél elhelyezkedni. 

 A szakmai gyakorlóhelyekkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és évről évre bővítjük gya-

korlóhelyek körét. 

 Az önismeretet, a karriertervezést, a társas hatékonyságot és a munkaerőpiaci tájékozódást 
segítő tapasztalati tanuláson alapuló tréningsorozatbiztosítása, színvonalas, speciálisan kép-
zett trénerek alkalmazásával. 

 A csoportmunkára, projektmunkára, együttműködésre való felkészítés több tantárgy kereté-
ben történik. 
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 A mintegy tíz éve bevezetett kooperatív tanítás-tanulási módszerek, új típusú értékelési mód-
szerek (önértékelés, portfolió és projektértékelés) alkalmazása eredményesebbé tette képzé-
seinket. 

 A jövőben még szélesebb körben alkalmazzuk az önálló tanulási ciklusok,  illetve a problé-
mamegoldó esettanulmányok és projektmunkák képzési tematikába történő beépítésének 
gyakorlatát 

 A fentieket figyelembe véve a projektmunkát a tanulmányi idő teljes hosszában, szinte min-
den tantárgyban beiktatjuk és alkalmazzuk. Ennek különböző formáival (egyéni projekt, kis-
csoportos projekt) és más-más típusú megvalósításával (elméleti anyag feldolgozása elő-
adáshoz, linkgyűjtemény készítése egyéni projektekben, illetve fejlesztések, kiállítások, 
problémamegoldó gyakorlatok együttműködésben) történik a tanulásszervezés.  

 A személyiség fejlesztése céljából intézményünk segíti a fiatalokat, hogy kialakíthassák sa-
ját élettervüket, segíti őket hivatásuk felismerésében. A szakmai képzés mellett az érzelmi 
érettségre és szociális érzékenységre is igyekszik nevelni a tanulókat. Ehhez szükséges a 
nevelők pozitív modellje és személyes nyitottsága. A Szalézi stílusban és kiemelkedő pe-

dagógiai szakszerűséggel támogatott nevelési folyamat szilárd értékrenden alapul és meg-
felel a fiatalok igényeinek. A Szalézi nevelési szemlélet erőssége, hogy egyensúlyt teremt 
az elméleti és szakmai felkészülés, illetve a szabadidő tevékenység között. 

 

Az oktató-nevelő munka értékelési, minőségbiztosítási rendszere 

A SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium működését azok az alapelvek, eljárások és dokumentá-
lási rendszer jellemzi, amely a „Minőségirányítási programban” (MIP) keretében került rögzí-
tésre.  

Intézményünkben az iskolai rendszerű nappali tagozatos képzés kettős célkitűzése, hogy a ta-
nulókat egyaránt megfelelően készítse fel a szakmai vizsgán való sikeres szereplésre, illetve a 

munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.  

E kettős cél megvalósítása érdekében az oktató-nevelő munka egészén belül három ellenőrzési 
– mérési-értékelési eljárást alkalmazunk: 
 a tanulók esetében rendszeres, 

 a tanárok vonatkozásában eseti, 
 partnereink tekintetében eseti (partnereink: a tanulóinknak munkahelyi szakmai gyakorlato-

kat biztosítógazdálkodó szervezetek, a Szalézi közösség valamennyi iskolája és intézménye, 

projekt partnerek). 

A jövőbeli minőségbiztosítási munkánkat – az eddigieken túl – az alábbiak is meghatározzák: 
 Pedagógusminősítési rendszer  

 Tanfelügyeleti rendszer 
 

E két nagy rendszer a minőségügyi munkánk átszervezését tette és teszi szükségessé, melynek 
folyamata a 2015/2016. tanévben történt meg. 
 



 

10 

 

Az oktató nevelő munka belső értékelését a MIP tartalmazza, külső értékelését a vonatkozó 
kormányrendeletek írják elő. 
 

Értékelési rendszerünk a tanulók vonatkozásában 

 

Intézményünk a tanulói teljesítmények mérés-értékelési folyamatában azt az alapelvet követi, 
hogy a meglévő (hozott) tudást fogadjuk be, az intézményünkben szerzett tudást pedig úgy 
értékeljük, hogy az megfeleljen a kimeneti követelményeknek és megfelelően szolgálja a tanuló 
fejlődését. 
 

A tanulói tudásmérés/értékelés folyamata során megkülönböztethetjük: 

 Hozott (elméleti, gyakorlati) tudás, hozott munkatapasztalat mérését, befogadását, 
 Az intézményünkben szerzett tudás tanulási folyamatban történő értékelését a követ-

kező szinteken: 
 A képzés tantárgyainak értékelését (1) 
 A képzési szakaszlezáró értékelését, mely iskolai rendszerű szakképzésben a félév, 

illetve a teljes tanév (2) 
 A képzés moduljainak záró mérés-értékelését (3) 
 OKJ vizsgát, azaz a képzést záró mérés-értékelését (4)  

A tanulók részteles évközi- és vizsgaértékeléséről az iskola TVSZ szabályzata tartalmaz leírá-
sokat a tanulási folyamatban történő értékelés fejezetben. 

 

A tanulók szempontjából az értékelés alábbi négy fázisát különböztetjük meg: 
 az első szintet a félév közben tantárgyanként kapott osztályzatok, valamint a tantárgyi vizs-

gák jelentik, amelyekre közvetlenül a tananyag egészének befejezését követően kerül sor (az 
egyes tantárgyakon belüli folyamatos ellenőrzési, mérési-értékelési eljárást a helyi tanterv-
ben a szaktárgyi tematika tartalmazza), 
 

 a második szintet a félévenkénti, illetve a tanév záró, a tanév egészére is vonatkozó tantár-
gyankénti és összesített záró értékelés jelenti, amelyre az osztályozó tanári konferencián ke-
rül sor, 

 

 a harmadik szintet a modulzáró értékelés jelenti. Ez iskolarendszerben nem külön vizsga, 
hanem a modulhoz tartozó minden tantárgy jegyeinek egyszerű számtani átlaga.  

 a negyedik szintet a szakmai (OKJ) vizsga értékelése jelenti (beleértve a benyújtott szakdol-
gozat/vizsgamunka minősítését is); azaz annak megállapítása, hogy a tanulók milyen ered-
ménnyel készültek fel a szakma gyakorlására, illetve az adott szakma kimeneti követelmé-
nyeit milyen szinten tudják teljesíteni az adott vizsgán (vizsgákon) a független vizsgabizott-
ság előtt. 
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A tanulók értékelésénél, az érdemjegyek kialakításánál az alábbiakat kell figyelembe ven-

nie a Kollégáknak: 
 0 %-50% elégtelen (1) 
 51%-64% elégséges (2) 
 65%-79% közepes (3) 
 80%- 89% jó (4) 
 90% - 100% jeles (5) 

 

A fentiektől akkor lehet eltérni, amennyiben azt a szaktanár a tantárgy tematikájában előre rög-
zíti, és azt a tanulókkal ismerteti az óráján. 
 

Értékelési rendszerünk a tanárokra vonatkozóan (belső értékelések): 

 Önértékelés: Az iskola által elkészített standard értékelő lap (mely figyelembe veszi a külső 
értékelésnél is mért pedagógus kompetenciákat) 

 Tanárok tanulók általi értékelése: félévente kitöltött, az oktató-nevelő munkára is vonat-

kozó – a minőségbiztosítási rendszernek is részét képező – kérdőívekben történik (ezek ösz-
szesítése és kiértékelése alapján, a visszajelzéseket figyelembe véve készítjük el a következő 
félévi óralátogatási tervet, illetve a vezetői személyes értékelésnél megbeszéljük ezeket a 
tanulói jelzéseket) 

 A tanárok szakmai munkájának belső ellenőrzése és értékelése: Óralátogatásokat terve-
zünk minden félévre és annak befejezésével értékeli a szakfelelős/igazgatóhelyettes a tanár 
munkáját az iskola által elkészített standard értékelő lap alkalmazásával. 

 Vezetői éves értékelés: Minden munkatárs munkáját évente minimum egyszer az igazgató 
értékeli. Az értékeléshez figyelembe veszi az önértékelés, a tanulói és a szakfelelős tanári 
véleményt, továbbá minden más – a neveléssel-oktatással, munkával, közösségfejlesztéssel 
összefüggő – munkát, eredményt (tankönyv, tananyagfejlesztés, projekt munka, továbbkép-
zés, publikációk, közösségi munka) 

 A tanárok külső értékelésére két módon kerülhet sor: pedagógusminősítéssel, vagy tanfel-

ügyeleti látogatás alkalmával. 
 

A partneri és vevői elégedettségre vonatkozó értékelési rendszer: 

 A vevői szintet jelenti a tanulóink által az oktató-nevelő munkával kapcsolatban tett 

szóbeli és írásbeli észrevételek, javaslatok figyelembevétele és az azokkal összefüggő szük-
séges intézkedések meghozatala. 

Ebben a folyamatban egyaránt részt vesznek az osztályfőnökök, és az adott szakképesítése-
kért felelős szakmagazdák és a modulgazdák is. Minden félévben tartunk összevont megbe-

szélést, az osztályokat képviselő 2-2 diák részvételével a Diákönkormányzat keretében, ame-
lyen a diákokkal közösen összegezzük az elmúlt időszakot és határozzuk meg a következő 
időszakra szükséges intézkedések körét. A diákönkormányzat üléseiről emlékeztető készül, 
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amely részletezi az említett felelősök feladatait. Az emlékeztetőt a tanári kar tagjai is meg-
tekinthetik. A fentiek alapján megfelelő együttműködés alakítható ki az iskola vezetése, a 
tanári kar és a diákok között. 

A diákönkormányzati gyűlések közötti időszakokban a folyamatos konzultációt a tanulókkal 
a diákönkormányzatért felelős munkatárs segítségével bonyolítjuk. 

 a másik vevői szintet jelenti a tanévnyitón a tanulóinknak tartott részletes tájékoztatás, amely 
kitér a tanév egészére vonatkozó tudnivalókra. Az osztályközösség egészét érintő esetleges 
problémákról és azok megszüntetését célzó tervezett intézkedésekről, a kiemelkedő eredmé-
nyeket elérő tanulókról, a tanárok szakmai és pedagógiai munkájával összefüggő kérdések-
ről folyamatosan kommunikációt folytatunk a tanulókkal szóban és írásban. Ezen túlmenően 
a diákok és szülők egyénileg is rendszeres kapcsolatot tarthatnak a szakmagazdákkal, mo-
dulgazdákkal és a tanárokkal, ezáltal hatékony együttműködés alakítható ki az osztályfőnö-
kök, illetve a tanári kar és tanulóink szülei között is. 

 a harmadik szintet jelenti a tanulóinknak munkahelyi szakmai gyakorlatot biztosító, majd a 
végzetteknek elhelyezkedést nyújtó gazdálkodó szervezetekkel (leendő munkaadókkal) tör-
ténő rendszeres kapcsolattartás. Ennek keretében évente egy alkalommal, a félévek közepén 
keressük fel az iskolával már együttműködő vagy a jövőben együttműködni kívánó gazdál-
kodó szervezeteket, hogy határozzák meg azokat a szakmai munkaköröket/feladatköröket és 
az azok betöltéséhez/ellátásához szükséges kompetenciákat, amelyeket egyfelől a tanulók-
nak kínálnak, másfelől igényként, elvárásként, tehát követelményként fogalmaznak meg ve-

lük szemben. A munkaadói ajánlatokat, illetve követelményeket az iskola a terület vonatko-
zásában felelős vezetője és képzési munkatársa(k) összesítik és egyeztetik a különböző szak-
tárgyakat oktató tanárokkal, az osztályfőnökökkel és a szakképesítésekért felelős szakma-

gazdákkal. Az ő véleményük figyelembe vételével történik a tanulók munkahelyi szakmai 
gyakorlatra történő beosztása, illetve az álláslehetőségeknek a végzettek közül az arra meg-
felelően felkészültek számára történő továbbítása. 

 Partnereinkkel közvetlenül beszéljük meg a közös feladatok, produktumok minőségbizto-
sítását.  A nemzetközi projekteknél külön minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és 
folyamatosan, illetve a végső produktumokat illetően mérni és értékelni. 
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A személyiségfejlesztés pedagógiai feladatai 

 

„A nevelés hosszú lejáratú személyi fejlődés, amelynek célja a jó keresztény és becsületes pol-

gár kialakítása. A szabadság visszaszorítása által nem lehet nevelni, arra kell rávezetni a fia-
talt, hogy okosan éljen vele. Ezért fontos, a nevelői rátermettség, önmagunk és mások pozitív 
elfogadása és a lelkesedés a fiatalokért” (Don Bosco) 
 

A SZÁMALK-Szalézi Szakgimnáziumba az érettségi után már kialakult személyiséggel jönnek 
a tanulók. A mi feladatunk a személyiség érésének további előmozdítása és a pályaválasztás, 

illetve korrekció lehetővé tétele, valamint a választott szakmával való azonosulás segítése. 

A személyiség fejlődésének egyik legjelentősebb módja a modellkövetés. Az oktatási intéz-
mény, mint szervezet, modellt nyújt azzal, ahogyan bánik a tanulóival, ahogyan az oktatók, a 

képzési munkatársak és a vezetők viszonyulnak hozzájuk és egymáshoz. A gondolkodásukra, 
személyiségükre hat a tananyag tartalma és felépítése, valamint az oktatás és értékelés módsze-
rei. Pedagógusaink feladata, hogy a szakmai tanítás mellett segítsék a tanulók intellektuális, 
érzelmi és mentális fejlődését, továbbá segítsék a fiatalokat abban, hogy érzelmileg érett, szo-
ciálisan érzékeny, felelős felnőttekké váljanak. 

A tanulók személyiségfejlődését, kiegyensúlyozott, felelős felnőtté válását célozza az etika tan-
tárgy, amelynek bevezetése az iskolánk Szalézi intézménnyé válásával egy időben történt. Re-

ményeink szerint e tantárgy a továbbiakban is segítséget fog nyújtani a fiataloknak abban, hogy 
a számos pozitív és negatív hatás közül képesek legyenek a valódi értékekkel azonosulni, job-

ban megismerjék és megtalálják önmagukat és a követendő, pozitív viselkedésmintákat. 

A Szalézi osztályok légköre nyitott, családias. A diák tevékeny alakítója saját tanulási folya-
matának. Don Bosco alapelve szerint a bizalom az egész nevelés alapja. Tekintélye nem a bün-
tetéstől való félelemre, hanem a szeretetre épült. „Szeretet nélkül nincs bizalom, bizalom nélkül 
nincs nevelés’’. Ennek legfontosabb eleme a „közösségi környezet” kialakítása, amely biza-

lomra építő kapcsolatból, családiasság-otthonosság légköréből, integratív és támogatást nyújtó 
nevelésből, diákcsoportok segítéséből és aktív iskolai jelenlétből áll.  
 

A tanulókat felnőttként kezeljük és ezzel is a felnőtti szereppel együtt járó felelősségvállalást 
kívánjuk erősíteni. Ennek érdekében fejlesztjük folyamatosan a Diákönkormányzat működését. 

Az oktatók, különösen a gyakorlati órákon oktatók viselkedése a szakember példáját mutatja. 
Ha nem hiteles, a tanulók később csalódhatnak és a szakmai szereppel való azonosulásuk is 
sérülhet. Ezért kiemelkedően foglalkozunk a nálunk oktató szakemberek pszichológiai-peda-

gógiai készségeinek fejlesztésével. 

A pályaválasztás pontosítását, illetve a korrekcióját az alábbi eszközök révén segítjük: 
 

 az önismeret mélyítését támogató tapasztalati tréningekkel, 
 az intézményen belüli szakmaváltoztatás lehetőségének megteremtésével. 
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A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos pedagógiai 
feladatok 

 

A társ-elfogadás erősítése, az empátiás készség fejlesztése és tudatosítása céljából iskolánk a 
közösség fejlesztésével kapcsolatos feladatait az alábbiak szerint látja el. 

Elsősorban az Etika, továbbá a szakmaközi tehetségműhelyek keretén belül foglalkoztunk a 
tanulói közösség fejlesztésével.  A tanév első napjaira tervezünk tájékoztató, közösségépítő 
programokat (ezek központi eseménye a Gólyanap), hogy az iskolát és egymást még nem is-
merőn diákok közelebb kerüljenek egymáshoz. 

A közösségfejlesztésben folyamatosan fontos szerepet kapnak a Szalézi nevelés értékei és el-
vei, melyek között  kiemelt szerepe van többek között a bizalomra építő kapcsolat kialakításá-
nak, a támogatást nyújtó nevelésnek, a diákok iskolai életbe való aktív bevonásának, a közös-
ségi élet támogatásának, a személyes segítésnek és egyéni példamutatásnak. 
 

A közösség kialakítását és fejlesztését szolgálják az iskolánk által biztosított sportolási lehető-
ségek, ahol a diákok a csoportos játékok során fejlesztik társas kapcsolataikat. További terveink 
között szerepel, hogy a hallgatók egészséges életmódra nevelését lehetővé tegyük, ezért évről 
évre szabadtéri pályát bérlünk labdajátékokhoz, valamint a szünetekben kirándulásokat, túrákat 
szervezünk. 

 

Oktatási intézményünk valamennyi osztályában diákképviseleti rendszer működik. Osztályon-
ként - a tanulók által választott - 2 fő képviseli a közösséget. A diákképviselők testülete, a Di-

ákönkormányzat évente legalább egyszer ülésezik, ahol egyrészt a diákok kérdéseit, problémáit 
közvetítik a képviselők az iskolavezetés felé, másrészt az igazgatóaz iskola terveiről tájékoz-
tatja  a tanulókat. A diákönkormányzati ülés bármely osztály kérésére soron kívül is összehív-
ható. 
 

A közösségfejlesztéshez nagymértékben hozzájárulnak a kiscsoportos foglalkozások, amelye-
ket több tantárgynál is alkalmaznak tanáraink. Ugyanilyen fontosnak tartjuk a szabadidős tevé-
kenységeket, az önkéntes munkát, a közösségi programokat, a szórakozást, beszélgetéseket és 
közös kirándulásokat. 
Minden nappalis diákcsoportnak van osztályfőnöke és képzési munkatársa. A képzési mun-
katársak az osztályfőnökkel együttműködve tájékoztatják és intézik diákjaink ügyeit, válaszol-
nak kérdéseikre. 

Az osztályfőnökök és képzési munkatársak feladatkörének részletes leírása az SZMSZ-ben ta-

lálható. 
A szakmai együttműködés kiemelt munkakapcsolata az egyes szakképesítéseket gondozó 
szakfelelősök és a munkaközösség vezető együttműködése.   A szakmai munkát vezetői szinten 
az igazgató irányítja az illetékes igazgatóhelyettesekkel közösen. (a folyamat részletes leírása 
az SZMSZ-ben található). 
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A tehetség, a képességek kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 

A sikeres pályakezdés feltétele az eredményes tanulás. Tanulóink közül mindazok, akik kellő 
motiváltsággal, egy konkrét szakmára orientáltan kezdték meg tanulmányaikat, a tanulási fo-
lyamatban az átlagosnál jobb teljesítményt nyújtanak. A rendelkezésünkre álló eszközökkel és 
lehetőségekkel segítjük a képességeik kibontakozását. 

Minden évben több olyan szakmaközi integrált tehetségműhelyt szervezünk, melyben gazda-
gítjuk a tehetséges fiatalok szakmai képességét, fejlesztjük személyes és társas kompetenciáju-
kat. Ez a forma kiegészülhet nemzetközi mobilitással, így további képességfejlesztést is meg-
célozhatunk, mint például az idegen nyelvi kommunikáció gyakorlását. 

Minden évben egyre több fiatal vesz részt nemcsak az OSZTV, hanem más szakmai megmé-
rettetésben is (fotó pályázat, grafikai kiállítás, hazai és külföldi alkotó tábor, kirakat kiállítás). 
Minden fiatalt segítünk a felkészülésben és a versenyeken való részvételben. 

A hagyományos kézi könyvtár áll az érdeklődő tanulók rendelkezésére, ahol olyan szakköny-
vek közül válogathatnak, amelyeket magas ára vagy egyszeri felhasználhatósága miatt nem 
tudnak megvásárolni. Az olvasóteremben ezen kívül az elmúlt évek legsikeresebb szakdolgo-
zatai is az érdeklődők rendelkezésére állnak. Mindemellett a nyelvtanuláshoz szótárak, kisre-
gények, egyéb olvasmányok állnak angol és német nyelven a tanulók rendelkezésére. 

Szükség esetén számítógépteremben önálló gyakorlási lehetőséget biztosítunk, internet hozzá-
féréssel, speciális szoftverek használatával. A végzősöknek a szakdolgozat/vizsgamunka írásá-
hoz, készítéséhez konzulensi segítséget biztosítunk. 

A tehetségesek tanórai fejlődését oktatóink személyre szabott módszerekkel, kiscsoportos fog-
lalkozásokkal, team-munkával, kisebb projektek megvalósításával, plusz feladatok biztosításá-
val segítik. 

A tanulás és munkahelyi gyakorlat összekapcsolása: a tanulók (önkéntes alapon) kiváló refe-
renciákkal rendelkező cégekhez mehetnek munkahelyi szakmai gyakorlatra. Ebben az esetben 

a szakmai vizsga követelményeit – a munkatapasztalatok birtokában – sikeresebben teljesítik. 
(Az esetek többségében ugyanazok a cégek munkát is ajánlanak a szakmai gyakorlatot befejező 
tanulóknak.) 

Tehetséges tanulóink számára biztosítjuk, hogy az intézményünk által megnyert nemzetközi 
pályázatban részt vegyenek. Ezek keretében lehetőségük van idegen nyelvi készségük jelentős 
továbbfejlesztésére, a nemzetközi diákcsere-program révén külföldi szakmai tapasztalatszer-
zésre, mindezek eredményeképpen pedig az európai munkaerőpiacon való sikeres szerepléshez 
szükséges hatékony felkészülésre. 

A jól tanulók, a tehetségesek ösztönzését szolgálja az ösztöndíjrendszer, melynek konkrét le-

írása a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban (továbbiakban TVSZ) található. 
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A lemaradók segítése (felzárkóztatás) 

Iskolánkba a szakképző évfolyamok jellegéből következően a sokféle középiskolából, külön-
böző előképzettséggel érkeznek a tanulók. Az informatikai szakokon az egységes alapképzés 
és az azt követő modulrendszerű szakmai képzés a tanulói kudarcok megelőzését is célozza. A 
moduláris felépítés lehetővé teszi szintenként a kimenetet OKJ képesítéssel úgy, hogy egyetlen 
tanulónak sem kell szakképesítés nélkül távoznia. 

Ez a moduláris rendszer segít abban is, hogy az esetleg nem kellőképpen átgondolt szakirány 
választást a tanulók menet közben megváltoztassák. Ezt a döntést az őket tanító szaktanárokkal 
először egyénenként megbeszélik, majd az első félévet lezáró tanári konferencián a tantestület 
egyetértése alapján hozzuk meg. 

Ez biztosítja azt, hogy a tanuló egy általa választott nehezebb szakirány helyett egy könnyebbet 
nagyobb eséllyel végezzen el. 

Számítógéptermi gyakorlási lehetőséget biztosítunk a tanulóinknak valamint internet-hozzáfé-
rést. 

Tananyagaink egy részét már elektronikus formában is kifejlesztettük. Az elektronikus tarta-
lomszolgáltató rendszerünkhöz minden tanulónk saját kóddal fér hozzá, így ezen a rendszeren 
keresztül hozzáférhetők és letölthetők ezek a tanulási segédanyagok. 

Ezen a módon próbáljuk biztosítani azt, hogy a különböző adottságokkal, bemeneti tudással és 
esetleg nem megfelelő tanulási kultúrával érkező diákjaink megtalálják a számukra leghatéko-
nyabb módot az otthoni készülésre, illetve gyakorlásra. (az alapozó moduloknál, a nyelvi kur-

zusoknál terveztük a felzárkóztatást is a kevesebb szakmai tudással rendelkező, vagy tanulás-
ban lemaradó fiatalok számára) 

A szaktanárok rendszeresen tartanak fogadónapot, így náluk a tanulók egyénileg jelentkezhet-
nek kérdéseikkel, tanulási problémákkal. 
Több szakképesítés esetében bevezettük, hogy a tantárgyi óraszám (elsősorban a szakmai tár-
gyak esetében) egy részét arra fordítjuk, hogy a tehetséges tanulók fejlesztést, a lemaradók fel-
zárkóztatást kapjanak.  
 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

A prevenció fogalmát napjainkban sokan használják. "Jobb megelőzni, mint gyógyítani" - tartja 

a közmondás. Ezzel a megelőzés egy pozitív oldalát hangsúlyozzuk ki. Pedagógiai nyelvre le-
fordítva így értelmezzük: a fiatalokat meg kell kímélni azoktól a negatív hatású helyzetektől, 
amelyek kockára tehetnék fejlődésüket, olyan eszközöket adni a kezükbe, amelyek arra segítik, 
hogy szembe tudjanak nézni önállóan és ellentmondás nélkül az élet nehézségeivel. Legfonto-
sabb egy olyan környezetet kialakítani, amelyben az értékek továbbadása nem elméleti formá-
ban történik, hanem átélve, a gyakorlati életbe ültetve jutnak el ezek az üzenetek a fiatalokhoz.  

 

Egy másik fogalom is társul a megelőzéshez: nem elég a rosszat megelőzni, hanem segíteni kell 
a jót kibontakozni, amelyet hármas fokozattal érhetünk el:  
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 Elismerni önmagunkban és a fiatalokban az elégséges erőt, amely elegendő az önálló-
ságra. 

 Megkedveltetni velük a fejlődést a nevelés minden terén azáltal, hogy példát adunk ne-
kik.  

 Segíteni a fiatalokat, hogy legyenek tisztában pozitív képességeikkel és lehetőséget 
nyújtani nekik, hogy ezeket meg is tudják valósítani.  

 

Tanulóink nagyobb része fiatal felnőtt, így az ifjúságvédelmi nevelési feladatokat ebben az is-

kolatípusban nem a hagyományos értelemben teljesítjük. Általános kiindulópontunk, hogy min-

den téren törekszünk segítő partnerei lenni a ránk bízott tanulóknak. 

Az intézményben rendszeres iskolaorvosi rendelés van.  

Visszatérő egészségügyi problémák esetén az iskola felveszi a kapcsolatot az iskolaorvossal, 

illetve a fiatalok heti rendszerességgel kereshetik fel iskolapszichológusunkat. 

Az évfolyamokat tanító szaktanárok jelzései alapján – akár a szokásostól eltérő viselkedés, akár 
váratlan tanulmányi teljesítményromlás stb. – az iskola vezetése szintén megteszi a szükséges 
lépéseket (felveszi a kapcsolatot a szülőkkel, barátokkal stb.). 
 

Tanáraink és dolgozóink rendszeres kapcsolatban állnak diákjainkkal, így hozzájuk fordulhat-
nak problémáikkal. Emellett egyéni problémák esetén szakemberekkel is segítünk felvenni a 
kapcsolatot. 

Az egyéni problémák kezelésére a nevelési igazgató helyettes és a Szalézi tanárok igazi, min-
dennapi segítséget nyújtanak diákjainknak.  

 

Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

Iskolánk lehetőségeihez mérten segíti a nehéz szociális helyzetben lévő tanulóit az alábbiak 
szerint: 

 

 Tanulóink tandíj/térítési díj mérséklését a szociális körülményeknek megfelelően nyújtjuk. 
Ennek módja és mértéke a TVSZ-ben szabályozott. 

 Ösztöndíjat adunk a kimagasló tanulmányi eredményt elérő tanulóknak. 

 Igény szerint vidéki hallgatóink számára kollégiumi elhelyezésben nyújtunk segítséget. 
 Az iskola életében előfordulnak olyan tevékenységek (demonstrátor, internet teremben ta-

nár-segítő, modell portrérajzhoz) amelyek elvégzésével meg tudunk bízni egy-egy jól telje-

sítő, de rászorultabb tanulót. Az elvégzett munka ellenszolgáltatásaképpen vagy tandíj/térí-
tési díjkedvezményben, esetleg tankönyvvel tudjuk tanulmányait segíteni. 

 Több külföldi tanfolyamot hirdetünk meg tanulóinknak egy tanévben, melyre pályázni lehet. 
Ezeknek a kurzusoknak az árából a diákoknak általában a részvételi díj 20 %-át kell téríte-
niük. Azoknak a fiataloknak, akik ezt pályázattal elnyerik és szociálisan rászorultak, az is-
kola megfizeti az önrészt. (ennek lehetőségét és módját is a TVSZ-ben szabályozzuk).  
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 Könyvtári fejlesztéseink során több példányban szerezzük be azokat a tanáraink által kijelölt 
tankönyveket és kiegészítő szakirodalmat, amelyek beszerzése sok diákunk számára problé-
mát okozna. Ezek korlátozott idejű kikölcsönzésével biztosítjuk minél több tanulónk szá-
mára a hozzáférést. 

A tanulóknak az intézményi döntésben való részvételi jogai, gyakorlásának rendje 

 

A diákjaink intézményi döntésben való részvétele közvetlenül és közvetett módon (választott 
képviselők által) lehetséges. 
Közvetlenül járhatnak el saját ügyeikben, felkereshetik a képzési munkatársakat, osztályfőnö-
köket, tanárokat, igazgatóhelyetteseket, igazgatót. 
 

A szülők, tanulók, pedagógusok együttműködése 

 

Iskolánk tanulói nagykorú fiatal felnőttek. Legtöbben azonban még a szülői házban élnek. Az 
iskolának a szülőkkel való kapcsolata ebből az alaphelyzetből következően szervezhető: 
 

 A művészeti szakos diákjaink külső helyszíneken rendezett kiállításain, bemutatóin öröm-
mel látjuk vendégeink között a szülőket, családtagokat is. 

 A tanulmányi előmenetelről, az esetleges tanulási problémákról, igazolatlan hiányzásokról 
és azok következményeiről a tanulókat írásban tájékoztatjuk a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően. 

 Az osztályfőnöki rendszer a tanulóknak és a szülőknek is az iskolához szóló első számú 
felnőtt segítő kapcsolatát jelenti. 

 A tanárokhoz a tanulók és a szülők külön bejelentés nélkül jelenhetnek meg aktuális kérdé-
seikkel, problémáikkal, javaslataikkal. 

 Honlapunk és elektronikus tartalomszolgáltató rendszerünk segítségével a szülők nyomon 
követhetik iskolánk életét és azokat a szakmai lehetőségeket, amelyeket kínálunk tanulóink 
számára. 

 Nemzetközi projektjeink egy része diák mobilitást is lehetővé tesz. Ilyen esetekben az érde-
kelt szülők személyes tájékoztatást kaphatnak, illetve a projekt befejezése után a projektről 
készült szóróanyagokat, fényképeket szívesen eljuttatjuk hozzájuk. 

3. AZ ISKOLA HELYI SZAKMAI PROGRAMJA (VÁLASZTOTT KERETTAN-
TERV) 

Intézményünk a központilag kiadott kerettanterv alapján készíti el a helyi programját. Ez az 

iskola Szakmai Programjában található részletesen (szakképesítésenkénti bontásban) 
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4. AZ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK 

A szakmai pedagógiai munka megvalósítását szolgáló eszközök, felszerelések, speciális szoft-
verek és egyéb berendezések az iskola aktuális tárgyi eszköz jegyzékében található. 
 

5. ZÁRÓ GONDOLATOK 

"Don Bosco iskolája" elsősorban igazi iskola, ami azt jelenti, hogy előtérben van a minőségi 
szakmaiság követelménye. Teljes körű fejlesztést nyújtunk, a személyiség egészét gazdagítva. 

Elsődleges feladatunknak tekintjük a tudás közvetítését, de nem feledkezve el a tanítás mellett 

a speciális nevelésről.  Ezeket a célokat az iskola sajátos módszereivel igyekszik elérni, de olyan 
eredeti módszereket is előtérbe helyez, mint a baráti kapcsolatok, a fiatalok közti jelenlét és az 
iskolán kívüli közösségi tevékenységek.  
Elsődleges feladatunknak azonban mégis a munkaerőpiacon elismert, színvonalas szakmai tu-
dás közvetítését tekintjük, mely birtokában az iskolából kikerülő fiatalok és felnőttek jó eséllyel 
találhatnak munkát, biztos megélhetést. 
 

Iskolánk a következő időszakban fontos változásokon megy keresztül, de hagyományaira és 
értékeire építve folytatja munkáját. A jövőre vonatkozó célkitűzésünk az európai szintű szak-
makultúra megteremtése és terjesztése. Az elmúlt évtizedben a szakmai tudással kapcsolatos 
elvárások gyökeresen megváltoztak, melynek figyelembe vétele, az igényekhez való alkalmaz-
kodás elengedhetetlen. 
Iskolánk jövőjét a folyamatos fejlődés biztosítja, amelyhez szilárd alapul szolgálnak az elmúlt 
húsz évben elért eredmények. Európai projektet vezető intézményként szakképzés fejlesztési 
kísérleteket folytatunk. Húsz éve folyamatosan veszünk részt nemzetközi és hazai projektek-
ben, az elmúlt években folyamatosan a tehetségfejlesztő projektekben. A megszerzett szakmai 
tapasztalatok és az elkészített termékek nemcsak intézményünket, képzéseinket és tanulóinkat 
szolgálják, hanem jelentősen hozzájárulnak a hazai szakképzés egészének korszerűsítéséhez is. 

A megszerzett tapasztalat és tudás megfelelő alapot jelent ahhoz, hogy mindig korszerű, az 
igényekhez igazodó tartalommal, eredményes tanítás-tanulási és értékelési módszerekkel az eu-
rópai térben mindenütt helytálló fiatalokat és felnőtt szakembereket kepézzünk. Legfontosabb 

a célunk a minőség.  Minőség az oktatásban, a szolgáltatásokban és az eredményben.  Ehhez 
munkatársaink és diákjaink adják a garanciát a jövőben is!  

Budapest, 2019. november 25. 

 

 

Halász József 
Igazgató 
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1. A SZÁMALK-SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM SZAKMAI PROGRAMJA 

 

Iskolánk a 2019/2020-as tanévet az előző tanévben folytatott portfóliója alapján indítja, 

melynek alapja a Kormány 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegy-
zékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. 
(VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti dön-
tésről és a 2019/2020. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesíté-
seiről szóló 353/2017. (XI. 29.) Kormányrendelet 5. sz. melléklete, illetve a Szabóky Adolf Szak-
képzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján. 
Szakmai feladataink alapvetően nem változnak, annak céljai is változatlanok. Szakmai hit-
vallásunk a magas minőségű szakmai tudás átadása, a gyakorlati alkalmazási képességek 
gazdagítása, továbbá a személyi és a társas kompetenciák fejlesztése. 

 

1.1 SZAKMAI ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉPZÉS 

 Óraszámok, elmélet, gyakorlat aránya 

 

A helyi szakmai programoknál az óraszámokat a kerettanterv szerint terveztük, az előírt arányo-
kat is megtartva gondolkoztunk. A kerettanterv óraszámain felül Etika oktatást is végzünk heti 1 
órában. 
 

Fontos szakmai alapelvnek tartjuk a következőket: 
 

 Az egyes alapozó tárgyak esetében tantárgyra központilag tervezett óraszám maximum 20 

%-át elkülönítjük és differenciáltan kezeljük. Amennyiben a bemeneti tudás elegendő a 
tárgy tanulásához, akkor a tanuló szakma-specifikus tantárgyat tanul egyéni vagy kiscsopor-
tos projektmunkában, fejlesztés. Amennyiben a tanulónak (a mért tudása alapján) szüksége 
van plusz ismeretekre, több gyakorlati tudásra, fejleszteni szükséges a pl. a problémamegoldó 
készségét, úgy az óraszámot felzárkóztatásra fordítjuk.  

 

 Fontosnak tartjuk minden szakma esetében, hogy a tanulók az alapozó modul(ok) befeje-
zésekor közel azonos elméleti és gyakorlati tudással rendelkezzenek, mely szilárd alapot ad-
hat az eredményes szakmatanuláshoz és a sikeres OKJ vizsgához. 

 

 Az idegen nyelv tanulása, az írásbeli és szóbeli nyelvi kommunikáció fejlesztése minden 
szakmánál kiemelten fontos. Külön fejlesztő és felzárkóztató kurzusokat indít iskolánk kü-
lönböző szinteken. A nyelvtudás az egyik legfontosabb kompetencia, melyet a mai hazai és 
európai munkaerőpiac igényel, ezért angol, és igény esetén további nyelvi kurzusokkal segít-
jük a nálunk tanulókat. 

 

 Tehetségműhelyekben, szakmaközi integrációs projektekben történő fejlesztés: Vannak 

szakma-specifikus (szakmai elméleti és gyakorlati) tudást biztosító témakörök, szoftverek, 

https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/Osztondij/DL.php?f=Szaboky_Adolf_Szakkepzesi_osztondijra_jogosito_szakkepesitesek_a_2018_2019_tanevben.xlsx
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600252.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
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melyeknek a tanulását a tehetséges fiatalok számára tervezzük be. Akik a tanórai foglalkozá-
sokon sokkal gyorsabban haladnak társaiknál rész vehetnek olyan komplex projekt munká-
ban, melynek keretében – más szakmát tanulókkal együtt – egy nagy feladat megoldásán 
dolgoznak.  A tehetséges fiataloknak külföldi mobilitási projektekben, illetve más nemzet-
közi kurzusokon is biztosítunk lehetőséget a szakmai fejlődésre. A nemzetközi projektek 
nemcsak a szakmai referencia megszerzéséhet nyújtanak lehetőséget, hanem a nyelvi kom-
munikáció fejlesztéséhez is. 

 

Összességében tehát elmondható, hogy szakmai képzésünk legfontosabb jellemzői: 
 

 Differenciált oktatás (felzárkóztatás, tehetséggondozás), 
 Jó szakmai alapozás, 
 A gyakorlati alkalmazási képességek fejlesztése (képzésben, tehetségműhelyekben, szak-

mai gyakorlatokon, alkotó táborokban, nemzetközi programok keretében), 
 Személyi és társas kompetenciák fejlesztése, 
 Idegen nyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, 
 Az emberségre és szakmára való nevelésben, oktatásban a személyre szabott, csoport-

munkára alapozott tanítást-tanulást, türelemmel, szeretettel való nevelést és példamutató 
magatartást gyakoroljuk.  

 

2. Tanulásszervezési forma és tanulási módszerek 

 

Iskolánk innovatív intézmény, több hazai és nemzetközi projekt keretében próbáltunk ki és fej-
lesztettünk korszerű tanítás-tanulási, és mérés, értékelési módszereket. Tekintettel az intézmé-
nyünkben tanulók életkorára azokat a módszereket alkalmazzuk, melyek a leghatékonyabbnak 
mutatkoztak az elmúlt években. 
A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a fiatalok és felnőttek önállóan és kiscsoportban megtanul-
janak projektmunkát tervezni és menedzselni, továbbá, hogy munkájukat megfelelően és szak-
szerűen dokumentálják, mert ez az egyik legfontosabb kulcskompetencia, melyet fejleszteni 
szükséges. 
Ennek érdekében a projektmunkát a tanulmányi idő teljes hosszában, szinte minden tantárgyba 
beiktatjuk, alkalmazzuk. Ennek különböző formáival (egyéni projekt, kiscsoportos projekt) és 
más-más típusú megvalósításával (elméleti anyag feldolgozása előadáshoz, linkgyűjtemény ké-
szítése egyéni projektekben, illetve fejlesztések, kiállítások, problémamegoldó gyakorlatok 
együttműködésben) történik a tanulásszervezés. Vannak olyan tantárgyak, melyek esetében le-
hetséges a kiscsoportos foglalkozás keretében gyakorolni a szakma-specifikus problémamegol-
dást, projekt munkában önálló, illetve társas tevékenységeket tervezni, megoldani és dokumen-
tálni. 
Az óraterveinkben megtalálhatók a projektmunkára adható óraszámok, melyek aránya általában 
10 % –a lehet az adott modul összes óraszámának. 
A projektmunka megköveteli az önálló tanulást és munkavégzést, valamint az önértékelést, ez 

a másik kiemelt fejlesztési terület, melyet beépítettünk minden képzésünkbe. 
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A harmadik kiemelt alkalmazott tanulási forma a „Learning by doing” módszer. A fiatal felnőt-
tek szakmai képzésében ez a gyakorlati módszer igen eredményesnek bizonyul, különösen a gya-
korlati alkalmazási képesség fejlesztésére. 
 

3. Tanórák (Elméleti és gyakorlati órák) megtartása 

 

Iskolánkban az elméleti órákat a székhelyen és a telephelyen lévő elméleti tantermekben tart-

juk. Ezek a termek adják a helyszínét a nyelvoktatásnak és a kiscsoportos projektmunka egy 
részét is ide szervezzük. 
A gyakorlati órákat az iskola szakma-specifikus gyakorló tantermeiben tartjuk. Több ilyen tan-
terem van, melyek közül kiemelendőek az alábbiak: rajzterem, fotó és videó stúdió, vágószoba, 
CISCO terem, számítógép(es) termek (külön-külön meghatározott hardver és szoftver konfigu-
rációval). 
2015/2016. évtől rendelkezésünkre áll az iskola telephelyén a „Művészeti alkotóbázis, mely a 

Budapest legkorszerűbb ilyen gyakorló terepe. Minden művészeti szakmagyakorlóhelye ott ta-

lálható. 
Gyakorlati órák külső helyszíneken (Együttműködési szerződés alapján). A szakmák gyakorlati 
óraszámainak egy részét - melyek speciális műhelyeket, tárgyi eszközöket igényelnek – az elő-
írásnak megfelelő munkakörnyezetben és felszerelésekkel tartjuk. 
 

SZAKMA EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNER INTÉZMÉNY 

Pedagógia és Családsegítő munkatárs Szalézi óvoda, iskolák 

 

4. Összefüggő szakmai gyakorlat 
 

Az iskolánkban tanulók összefüggő szakmai gyakorlatát a szakképzésről szóló 2011. évi CLX-
XXVII. törvény 56.§ (2) bekezdése alapján az illetékes kamarával együttműködésben valósítjuk 
meg a kerettanterv és a helyi tanterv alapján. 
 

5.  Szakmai programok és tantárgyi fejlesztések 

 

A szakmai programunk főbb alapelveinek ismertetése után csatoljuk valamennyi helyi progra-
munkat (II. Helyi szakmai programok), melyek elkészítésének alapját az adott szakma keretprog-
ramjai adják.  
 

Budapest, 2019. 11. 25. 

 

Halász József 
Igazgató 
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SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

Képzés megnevezése 

54 812 01 IDEGENVEZETŐ 
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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 eljárás-
rendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 
(VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakö-
vetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés alapadatai 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 812 01 

Szakképesítés megnevezése: Idegenvezető 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás-turisztika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVIII. Turisztika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot köve-

tően 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: — 

 

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 végzettség-
gel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
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Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmaz-
ható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Kultúr- és vallástörténet 
Középiskolai történelem vagy/és művé-
szettörténet vagy/és magyar nyelv és iroda-
lom szakos tanár 

Idegenvezetés módszertana, 
gyakorlata 

Idegenvezetői OKJ végzettség 

 

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 év-
folyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 
első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rend-
szere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra 
jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 

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.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a szak-
gimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően vá-



 

30 

 

lasztható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolya-
mon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 
programjában kell rendelkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  
1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 
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SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

Képzés megnevezése 

54 481 01 CAD-CAM INFORMATIKUS 

 

2018 
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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 eljárás-
rendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 
(VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgaköve-
telményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés alapadatai 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01 

Szakképesítés megnevezése: CAD-CAM informatikus 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 0 óra, a 11. évfolyamot követően 

0 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 0 óra. 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

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 végzettség-
gel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
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Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmaz-
ható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

– – 

– – 

 

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 év-
folyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 
első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rend-
szere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra 
jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 

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.  0 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  0 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2449 óra 

 

 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a szak-
gimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően vá-



 

34 

 

lasztható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolya-
mon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 
programjában kell rendelkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  
1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  0 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2077 óra 
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SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

Képzés megnevezése 

54 211 01 DEKORATŐR 

 

2018 
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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 eljárás-
rendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 
(VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsga-
követelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés alapadatai 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 211 01 

Szakképesítés megnevezése: Dekoratőr 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 60 óra, a 11. évfolyamot köve-

tően 60 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 80 óra. 

 

A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési fo-
lyamat időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, 
művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az iskola által szervezett nemzetközi szak-
mai diákcsere formájában is. 
 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
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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 végzettség-
gel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmaz-
ható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

– – 

– – 

 

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 év-
folyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 
első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rend-
szere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra 
jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 

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.  60 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  60 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2569 óra 
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Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a szak-
gimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően vá-
lasztható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolya-
mon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 
programjában kell rendelkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  
1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  80 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2157 óra 
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SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

Képzés megnevezése 

54 211 03 FESTŐ 

 

2018 
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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 eljárás-
rendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 
(VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsga-
követelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés alapadatai 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 

Szakképesítés megnevezése: Festő 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
– 5 évfolyamos képzés esetén:a 10. évfolyamot követően 60 óra, a 11. évfolyamot követően 

60 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 80 óra. 

 

A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési fo-
lyamat időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, 
művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az iskola által szervezett nemzetközi szak-
mai diákcsere formájában is. 
 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: egészséges színlátás 

Pályaalkalmassági követelmények: színérzék, térlátás, arányérzék, kreativitás 
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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 végzettség-
gel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmaz-
ható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

– – 

– – 

 

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: Mozgatható alumínium állványzat a murális technikákhoz szükséges, de ahol a képző in-
tézmény nem tudja megoldani, hogy falfelületen oktasson (csak fatáblán, vagy hungarocellen, 
mint hordozón) ott nem szükséges, ezért ez kikerült az SZVK-ból. 
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 év-
folyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 
első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rend-
szere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra 
jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
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.  60 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  60 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2569 óra 
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Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a szak-
gimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően vá-
lasztható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolya-
mon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 
programjában kell rendelkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  
1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  80 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2157 óra 
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SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

Képzés megnevezése 

54 810 01 FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ 

 

2018 
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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 eljárás-
rendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 
(VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakö-
vetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés alapadatai 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 810 01 

Szakképesítés megnevezése: Fotográfus és fotótermék-kereskedő 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 19. Egyéb szolgáltatások  
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXIX. Optika  

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot köve-

tően 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: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek 

 

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 végzettség-
gel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
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Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmaz-
ható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Fotótechnika 
Fényképész mester, Alkalmazott fotográ-
fus 

Felvételkészítés 
Fényképész mester, Alkalmazott fotográ-
fus 

 

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 év-
folyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 
első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rend-
szere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra 
jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 

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.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a szak-
gimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően vá-
lasztható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolya-
mon 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 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 
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SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

Képzés megnevezése 

54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS 

 

2018 
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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 eljárás-
rendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 
(VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgaköve-
telményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés alapadatai 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02 

Szakképesítés megnevezése: Gazdasági Informatikus 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  
– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 0 óra, a 11. évfolyamot követően 

0 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 0 óra. 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

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 végzettség-
gel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
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Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmaz-
ható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

– – 

– – 

 

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 év-
folyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 
első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rend-
szere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra 
jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 

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.  0 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  0 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2449 óra 

 

 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a szak-
gimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően vá-
lasztható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolya-
mon 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 1116 óra/év 

Ögy.  0 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2077 óra 
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SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

Képzés megnevezése 

54 211 04 GRAFIKUS 

 

2018 
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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 eljárás-
rendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 
(VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsga-
követelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés alapadatai 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04 

Szakképesítés megnevezése: Grafikus 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 60 óra, a 11. évfolyamot köve-

tően 60 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 80 óra. 

 

A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési fo-
lyamat időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, 
művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az iskola által szervezett nemzetközi szak-
mai diákcsere formájában is. 
 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
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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 végzettség-
gel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmaz-
ható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

– – 

– – 

 

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 év-
folyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 
első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rend-
szere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra 
jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 

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.  60 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  60 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2569 óra 
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Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a szak-
gimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően vá-
lasztható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolya-
mon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 
programjában kell rendelkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  
1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  80 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2157 óra 
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SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

Képzés megnevezése 

54 347 01 IDEGENNYELVŰ IPARI ÉS KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ 

 

2018 
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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 eljárás-
rendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 
(VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakö-
vetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés alapadatai 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 347 01 

Szakképesítés megnevezése: Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot köve-

tően 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: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek 

 

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 végzettség-
gel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
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Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmaz-
ható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Ügyfélszolgálati ismeretek 

ügyvitel vagy magyar nyelv és irodalom 
(vagy ennek megfelelő) szakos tanár vagy 
legalább 3 éves ügyfélszolgálati tréning 
gyakorlattal rendelkező oktató 

Ügyfélszolgálati kommunikáció 

ügyvitel vagy magyar nyelv és irodalom 
(vagy ennek megfelelő) szakos tanár vagy 
legalább 3 éves ügyfélszolgálati tréning 
gyakorlattal rendelkező oktatószakos tanár 
vagy legalább 3 éves ügyfélszolgálati kom-
munikációs tréning gyakorlattal rendelkező 
oktató 

A beszerzés jogi és gazdasági 
aspektusai idegen nyelven, Ter-

mék és termelés idegen nyelven, 
Az értékesítés jogi és gazdasági 
aspektusai idegen nyelven. A 

személyügy és a munkaügy 
jogi- és gazdasági aspektusai 
idegen nyelven, Vállalati köny-
velés idegen nyelven, Költség és 
eredmény számítása idegen 
nyelven, Projektmenedzsment 

szakaszai idegen nyelven 

szakmai idegennyelv-tudással rendelkező 
szakos oktató 

A fő szakképesítés összevont 
gyakorlatait, illetve a gyakorlati 

tantárgyainak minimum 50%-át 
idegen nyelven kell oktatni 

szakmai idegennyelv-tudással rendelkező 
szakos oktató 

Gépírás gyakorlata 
gyors- és gépírás vagy ügyvitel szakos ta-
nár 

 

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: A 
tananyagtartalomnak megfelelő speciális szoftver (pl. könyvelés, nyilvántartás, dokumentumke-
zelés. 
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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 év-
folyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 
első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rend-
szere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra 
jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
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.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a szak-
gimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően vá-
lasztható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolya-
mon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 
programjában kell rendelkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  
1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 
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SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

Képzés megnevezése 

54 481 06 INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ 

 

2018 
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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 eljárás-
rendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 
(VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgaköve-
telményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés alapadatai 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 06 

Szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszerüzemeltető 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 0 óra, a 11. évfolyamot követően 

0 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 0 óra. 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

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 végzettség-
gel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
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Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmaz-
ható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

– – 

– – 

 

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 év-
folyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 
első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rend-
szere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra 
jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 

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.  0 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  0 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2449 óra 

 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a szak-
gimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően vá-
lasztható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolya-
mon 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 1116 óra/év 

Ögy.  0 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2077 óra 
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SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

Képzés megnevezése 

54 481 02 INFORMÁCIÓRENDSZER-SZERVEZŐ (ESTI) 

 

2018 
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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 eljárás-
rendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 
(VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a(z) 55 481 02 számú, Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés szakmai 
és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés-ráépülés alapadatai 
 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 481 02 

Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Információrendszer-szervező  
A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 vagy iskolai előképzettség hiányában: — 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: 54 481 02 Gazdasági informatikus; 54 213 05 Szoftverfejlesztő 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: — 

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 végzettség-
gel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmaz-
ható: 
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Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

 

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-ráépülés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma 0,5 évfolyamos képzés esetén: 560 óra (16 
hét x 35 óra) 
A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma szabadsáv nélkül 0,5 évfolyamos képzés 
esetén: 504 óra (16 hét x 31,5 óra) 
 



 

  

SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

 

Képzés megnevezése 

54 346 03 IRODAI TITKÁR 

 

2018 



 

  

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 nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakö-
vetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés alapadatai 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 346 03 

Szakképesítés megnevezése: Irodai titkár 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

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: nincsenek 

 

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 

Ügyfélszolgálati ismeretek 

ügyvitel vagy magyar nyelv és irodalom 
(vagy ennek megfelelő) szakos tanár vagy 
legalább 3 éves  
ügyfélszolgálati kommunikációs tréning-
gyakorlattal rendelkező oktató 

Ügyfélszolgálati kommunikáció 

ügyvitel vagy magyar nyelv és irodalom 
(vagy ennek megfelelő) szakos tanár vagy 
legalább 3 éves  
ügyfélszolgálati kommunikációs tréning-
gyakorlattal rendelkező oktató rendelkező 
oktató 

Jogi ismeretek 

Jogász (jogi végzettséggel rendelkező) 
szakember vagy felsőfokú tanulmányok so-
rán – az oktatott témakört magában foglaló 
– vizsgakurzus eredményes teljesítését iga-
zoló oktató. 

 

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: a 
gyakorlati órák tartásához minden tanuló számára – internetkapcsolattal rendelkező - számító-
gépre van szükség. 
 

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.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 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. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  
1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

  



 

  

SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

Képzés megnevezése 

54 213 06 KIADVÁNYSZERKESZTŐ TECHNIKUS 

 

2018 



 

  

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 nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakö-
vetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés alapadatai 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 213 06 

Szakképesítés megnevezése: Kiadványszerkesztő technikus 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 12. Nyomdaipar 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIX. Nyomdaipar 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

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: — 

 

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 

– – 

– – 

 

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.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 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. 
 



 

  

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  
1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

  



 

  

SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

Képzés megnevezése 

55 345 01 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II. 

 

2018 



 

  

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) 55 345 01 számú, Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. megnevezésű szak-
képesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés-ráépülés alapadatai 

 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 345 01 

Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 19. Egyéb szolgáltatások 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: -. ……………… 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év 

Elméleti képzési idő aránya: 70% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 30% 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 

Iskolai előképzettség: érettségi vagy szakközépiskolai érettségi végzettség és bármilyen 5-ös 
szintű szakképesítés vagy részszakképesítés 

 vagy iskolai előképzettség hiányában: ……………… 

Bemeneti kompetenciák: KER B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből, előzetes tudásszint 
mérése alapján 

Szakmai előképzettség: - 
Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem 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 

- - 

    

 

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-ráépülés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma 1 évfolyamos képzés esetén: 1120 óra 
(32 hét x 35 óra) 
A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma szabadsáv nélkül 1 évfolyamos képzés 
esetén: 1008 óra (32 hét x 31,5 óra) 
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SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

 

 

Képzés megnevezése 

55 213 03 KORREKTOR 

 

 

2018 
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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 eljárás-
rendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 
(VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a(z) 55 213 03 számú, Korrektor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetel-
ményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés-ráépülés alapadatai 
 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 213 03 

Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Korrektor 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 12. Nyomdaipar 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIX. Nyomdaipar  
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 vagy iskolai előképzettség hiányában:  
Bemeneti kompetenciák:  
Szakmai előképzettség    54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus 

 

Előírt gyakorlat: - 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

Pályaalkalmassági követelmények: vannak 

 

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 végzettség-
gel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmaz-
ható: 
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Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 

 

 

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-ráépülés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma 1 évfolyamos képzés esetén: 1120 óra (32 
hét x 35 óra) 
A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma szabadsáv nélkül 1 évfolyamos képzés 
esetén: 1008 óra (32 hét x 31,5 óra) 
 



 

80 
 

SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

Képzés megnevezése 

54 345 02 KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI  
SZAKEMBER 

(KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKMAIRÁNY) 

 

2018 
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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 módosításá-
nak eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai 
és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés alapadatai 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 345 02 

Szakképesítés megnevezése: Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány 
megjelölésével) 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció  
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIX. Közművelődés 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolya-

mot követően 140 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek 

 

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.  
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Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkal-
mazható: 
 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Projektmenedzsment 

Közgazdász, közgazdásztanári, művelő-
désszervező, művészetmenedzsment, and-
ragógia felsőfokú vagy felsőfokú végzett-
ség és akkreditált projektmenedzseri tanú-
sítvány 

Projektmenedzsment gyakorlata 

Közgazdász, közgazdásztanári, művelő-
désszervező, művészetmenedzsment, and-
ragógia felsőfokú vagy felsőfokú végzett-
ség és akkreditált projektmenedzseri tanú-
sítvány és projektmenedzsment gyakorlat 

Rendezvényszervezés, Kulturá-
lis rendezvényszervezés 

Felsőfokú szakirányú (művelődésszervező, 
kulturális mediátor, művészetmenedzs-
ment, népművelő) végzettség vagy felső-
fokú végzettség és közművelődési szakem-
ber I. vagy II. OKJ-s szakképesítés 

Rendezvényszervezés gyakor-
lata 

Felsőfokú szakirányú (művelődésszervező, 
kulturális mediátor, művészetmenedzs-
ment, népművelő) végzettség vagy felső-
fokú végzettség és közművelődési szakem-
ber I. vagy II. OKJ-s szakképesítés 

Médiaművészeti alapismeretek 
Felsőfokú szakirányú (mozgókép/mé-
dia/kommunikáció) végzettség 

Művelődéselmélet,  
Helyi társadalom és közösség, A 
közösségelmélet gyakorlata, 
Közművelődési intézményme-
nedzsment 

Felsőfokú szakirányú (művelődésszervező, 
kulturális mediátor, népművelő, közösségi 
és civil tanulmányok, andragógia) végzett-
ség vagy felsőfokú végzettség és közműve-
lődési szakember I. / II. OKJ-s vagy közös-
ségfejlesztő tanúsítvány 

 

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. 
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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.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 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. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  
1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 
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SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

Képzés megnevezése 

54 213 03 MOZGÓKÉP- ÉS ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

2018 
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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 

– az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsga-
követelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés alapadatai 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 213 03 

Szakképesítés megnevezése: Mozgókép– és animációkészítő 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: VI. Hang-, film és színháztechnika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 60 óra, a 11. évfolyamot köve-

tően 60 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 80 óra. 

 

A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési fo-
lyamat időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítá-
sok, művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az iskola által szervezett nemzetközi 
szakmai diákcsere formájában is. 
 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
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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 

– – 

– – 

 

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.  60 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  60 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2878 óra 
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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. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  
1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  80 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2425 óra 
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SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

Képzés megnevezése 

54 481 05 MŰSZAKI INFORMATIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

2018 
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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 nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakö-
vetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés alapadatai 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 05 

Szakképesítés megnevezése: Műszaki informatikus 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  
– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 0 óra, a 11. évfolyamot köve-

tően 0 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 0 óra. 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

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.  
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Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkal-
mazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

– – 

– – 

 

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.  0 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  0 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2449 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 1116 óra/év 

Ögy.  0 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2077 óra 
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SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

Képzés megnevezése 

54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS 

 

2018 
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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 

– az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsga-
követelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés alapadatai 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 

Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai és családsegítő munkatárs 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: IV. Pedagógia 

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: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek 

 

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.  
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Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkal-
mazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

– – 

– – 

 

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.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 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 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 
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SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

 

 

 

 

 

Képzés megnevezése 

54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ 

 

2018 
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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 nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakö-
vetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés alapadatai 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 213 05 

Szakképesítés megnevezése: Szoftverfejlesztő 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  
– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 0 óra, a 11. évfolyamot köve-

tően 0 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 0 óra. 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

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.  
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Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkal-
mazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

– – 

– – 

 

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.  0 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  0 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2449 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 1116 óra/év 

Ögy.  0 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2077 óra 
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SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

Képzés megnevezése 

54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ 

 

2018 
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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 nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakö-
vetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés alapadatai 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 812 03 

Szakképesítés megnevezése: Turisztikai szervező, értékesítő 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás-turisztika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVIII. Turisztika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

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: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

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.  
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Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkal-
mazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Kultúr- és vallástörténet 
Középiskolai történelem vagy/és művé-
szettörténet vagy/és magyar nyelv és iroda-
lom szakos tanár 

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.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 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 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 
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SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

Képzés megnevezése 

54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ 

 

2018 
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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 nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakö-
vetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés alapadatai 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 

Szakképesítés megnevezése: Vállalkozási és bérügyintéző 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 15. Közgazdaság 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXIV. Közgazdaság 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 70% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 30% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 0 óra, a 11. évfolyamot köve-

tően 0 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 0 óra. 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek 

 

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.  
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Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkal-
mazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

– – 

– – 

 

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.  0 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  0 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2449 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 1116 óra/év 

Ögy.  0 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2077 

7 óra  
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SZÁMALK SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM 

 

 

 

 

Képzés megnevezése 

55 213 02 WEBFEJLESZTŐ 

 

 

2018 



 

109 
 

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) 55 213 02 számú, Webfejlesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakö-
vetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés-ráépülés alapadatai 
 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 213 02. 
Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Webfejlesztő 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 

 vagy iskolai előképzettség hiányában: ……………… 

Bemeneti kompetenciák: ……………… 

Szakmai előképzettség: 54 213 05 Szoftverfejlesztő 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

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: 
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Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

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-ráépülés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma 0,5 évfolyamos képzés esetén: 560 óra 
(16 hét x 35 óra) 
A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma szabadsáv nélkül 0,5 évfolyamos képzés 
esetén: 504 óra (16 hét x 31,5 óra) 
 


